
Decidín utilizar enredando co galego como mecanismo de presión para non deixar de
escribir, sobre todo o meu libro que con tanta gana comecei e gustaríame moitísimo
mostralo aquí. Tamén é esta unha oportunidade de narrar en galego, nunca escribira algo
tan longo no meu idioma, sona irónico, verdade? Ben, pois só podo pedir que o disfrutedes
aínda que teña que ser a anacos e vos animedes porque siga con el, xa que está en curso.
Déixovos nunha parte de intriga? Si. Pero ten moito traballo e aloumiños pola miña parte.
Así que só espero que, aínda que teña errores (uns máis notorios e outros menos) se poda
entender ben o meu primeiro libro en galego.

Deséxovos momentos de disfrute.

P.d: adxuntarei aquí unha portadiña que fixo un compañeiro meu e quedou fermosísima,
mesmo está a participar neste certame: Román Pereira Cuba.

Mándoo agora no último día, porque fun escribindo un pouquiño de cada vez, pero agora
poderedes telo ata aquí todo seguido e así presentar por fin de forma máis completa o meu
segundo proxecto fruto deste concurso.
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Capítulo 1

- Edan Beckett? Xa rematou. Pode pasar.

Entrou na salita apretando o brazalete con todas as súas forzas.

- Noraboa, o seu fillo naceu san.

A súa ollada transformouse nun suspiro e se cruzou coa da súa muller. O brazalete xa rodeaba

libremente o seu pulso, ignorando os sorrisos agradables das enfermeiras ao seu redor.

- Charlotte….- os seus brazos arroupárona calidamente e o obrigaron a centrarse no

enrrugado manto que rodeaba ao seu fillo . Agora os seus ollos só miraban a este.

- Einarr…- repetiu desta vez pronunciando o nome do cativo.

- Podo preguntar o por que ese nome?- esta vez era Marie, a matrona, quen preguntaba.

Charlotte acomodouse na súa cama:

- Einarr significa “un só guerreiro”. Temos que asegurarnos de que sexa forte, por se algún día

debe cuidar dos rapaces el só. Pareceunos adecuado.

- E fermoso…- os ollos de Edan brindaban destellos ao aire da emoción.

- Comprendo.- Marie esbozou un dos seus habituais sorrisos, esos que calmaban o ambiente.-

Agora Charlotte debe descansar. Mañá podes vir a buscala, Edan. Leva ao neno.

Sempre tiveran con ela unha relación especial, o que lle permitía que se dirixira dunha forma

amigable cara eles. Facía moito que se coñecían. Ela sabía os riscos que había en base ao traballo

dos Beckett, pero accedeu a servirlles, xunto co seu equipo. As efemérides foran previamente

consultadas e aprobaban o nacemento do neno. Xa nada podía estar na súa contra.

Edan colleu ao seu fillo en brazos e con especial precaución, subiuno ao coche. “Benvido a casa”,

dicía a mensaxe que esperaba a Einarr no seu fogar. Deixou as chaves na mesiña da entrada,

acendeu as luces da cociña e levou ao bebé durmido xunto a el. Despois de prender unhas cantas

velas, deixou apagadas as luces do corredor.

- A túa alma será forte coma a dun guerreiro, que responde ante o perigo, que protexe a quen

ama. A pasión da túa sabiduría brindará sorte ao teu camiño, se demostras valor. Se coidas

deles, coidarás de ti mesmo.- tomou un pequeno descanso para esparcir cinza da cheminea

no pequeno nariz do neno.- e que a túa razón de brillar estea coas profundidades do teu

corazón.

Esas palabras foron pronunciadas nunha lingua incomprensible, pero con todo o sentido do

mundo para el. Para os Altum. Servidores da orde e a voluntade. Protectores do don e o esforzo.

Todo iso resumido en… educar sabiamente ás criaturas máxicas para a posteridade. Edan cedeu

o seu brazalete de runas moradas ao bebé, que inmediatamente se axustou ao seu pulso.

“Nala agora é túa, pequeno…” E desplomouse no chan tras sentir que a enerxía o abandonaba.

Tras 9 días sen durmir nas súas continuas viaxes, por fin se lle brindou o descanso que merecía.

Aquela mañá, Edan non espertara para ir buscar á súa esposa. Einarr rompeu a chorar ao verse

só nesa gran habitación. De súpeto, sentiu un escalofrío no seu pulso e escoitou a que cría ser a
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voz da súa nai, recoñecida por tela adaptado ao seu pequeno cerebro os meses que estivera no

seu ventre.

Dende o hospital, Charlotte sentiu a conexión co seu fillo e entendeu que algo fallara. O seu

marido non levaba a súa pulseira, senón el. Decidiu regresar rapidamente ao seu fogar, pese ás

suxerencias dos médicos, que lle suplicaban reposo.

- Debo marchar antes de que algo malo aconteza, síntoo moitísimo!

Colocouse o seu abrigo de coiro, que xa estaba deixando a un carón co comezo da primavera e

despediuse da mellor maneira, asegurando que xa daría máis explicacións.

En Mordana as rúas eran estreitas e apiñadas, cada un as nomeaba como máis lle apetecese e

dende logo, o turismo non se sentía moi benvido. Charlotte pola contra, percorreunas veloz,

vestida cuns cantos trapos e unhas sandalias para internos, as que ofrecían no centro de saúde.

Pero tiña máis medo do que vira ao chegar a casa, que de tropezarse cunha beiravía ou levar a un

ciclista por diante.

Case non lle alcanzaba a respiración, cando chamou ao timbre da casa. “Non teño chaves”,

pensou. Mirou ao seu redor e observou a ausencia de xente. Concentrouse nun punto do pomo

da súa porta e conseguiu abrilo formando unha brisa grisácea en torno a el. Atravesou a entrada

e foi directa á sala, onde antes sentira a enerxía do seu fillo.

Nada máis entrou, viu ao seu marido tendido no chan e deulle unhas patadiñas para comprobar

unhas cantas cousas. El abriu os ollos sen moita gana e quedou mirando cara ela.

- Charlotte? Charlotte! Canto tempo estiven así?

- O suficiente como para sacarme do hospital a toda présa. Oh, santo ceo Ed, Que fixeches?

Lembras o que falamos? Se non fósemos capaces de atopar un para el, quedamos en que lle

daría o meu.

- Si, seino, pero… pensei, pensei que Nala coidará mellor de el.

- Serás estúpido, debes continuar co teu traballo, eres máis capaz que eu, sabes que o meu

nivel de enerxía non é o suficiente, debes facelo ti.

- Sempre dis que non é suficiente, pero eu non o creo. Segues sendo medio Altum, non podes

negalo. Ademais, mereces mil veces máis a Silven.

- Non se trata de quen merece o que, estouche dicindo que agora ou te quedas con Silven, o

meu brazalete, ou é probable que non falemos nunca máis. Tal vez nin podas verme.

- E ti si?

- Xa te dixen que ao ser medio humana…
- Parvadas! Faremos un trato, se te fago caso e non eres capaz de establecer comunicación con

nós, quítomo de inmediato, entendido? Pedirémoslle a Marie que críe a Einarr.

- Ben, se ti o dis… pero date présa, estás a piques de transformarte.

Foi unha conversación fugaz e directa, porque aínda que o ocultaran, ambos tiñan medo do que

puidera pasar.

Charlotte cedeulle o seu brazalete e este o colocou. De novo, sentiu como a enerxía percorría o

seu corpo con firmeza. Os seus ollos se iluminaron e a súa pel case negra comenzou a

blanquearse. Mirou á súa muller es esta respondeu con outra mirada segura.
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- Por pouco.- exclamou aliviada- creo que a min me acontecerá pronto, mitad máxica, doble de

rapidez.

Intentou bromear, pero a verdade é que os dous estaban atemorizados. E se non funcionaba? E

se Charlotte simplemente morría e os efectos xurdidos polos seus xenes Altum non superaban

aos humanos? Era cuestión de esperar, tal vez aquelo era unha despedida.

Einarr os observaba dende un rincón, xogando co seu brazalete, admirándoo cos seus grandes e

negruzcos ollos. Negros como a cinza, esa que o facía formar parte do seu clan, do seu destino.

Un destino negro non sempre significaba algo malo. O seu cabelo era de igual cor, contrastando

coa súa pel, que de aquela era case branca como o papel. O seu nariz firme e estreito parecía

unha boliña, ao ser tan só un bebé. Alguén podería haber intuído que máis adiante os seus

rasgos se agraciarían incluso máis.

Poucos minutos máis tarde, Charlotte xa estaba procesando o que ía pasar. A súa pel escurecía

pouco a pouco e deixaba de respirar. As súas mans se volvían lixeiras, facendo que todo en elas

esvarara. Sentíase como unha brisa, pero non estaba sintiendo dolor, ante a expectante mirada

do seu marido. Case sen notalo moito máis, Charlotte se convertera nunha profunda sombra

plasmada na parede, como consecuencia de perder o seu poder. Ed se levantó do sillón

esperanzado e rezou aos Deuses.

- Ben, é hora de comprobalo. Charlotte, óesme?

…

Houbo un pequeno silencio.

- Ola? Ed, si, si, podo oírte!

- Que marabilla! Increíble, podes verme?.- encheuse de ilusión.

- Non, agora parece que non. Niso non cambiou nada. Pero, ti me ves, non?

- Si, cariño.- o seu sorriso foi agora entre compasión e tristeza.- o sol faite ver perfectamente.

- Alégrome, eu esperarei á noite para veros.

- Que vergoña, acaso durmirás comigo?

- Non creo que volva durmir nunca máis, Ed.

- Ah, certo.- riu- alégrome de que esteas de volta. Aínda que sexa con uns cantos

inconvenientes.

- Eu tamén.- riu ela.

Non se imaxinara que poidera volver oír a súa risa despois de aquelo e iso o aliviou

tremendamente. Decidiu non se deixar levar pola tristeza que lle provocaba non poder verse ao

mesmo tempo. E que, as sombras só vían na escuridade e os demais a elas, co sol do día. Pero

algo era algo, non podían queixarse, poderían non ter sorte e…

Edan prefería non pensar niso. “É hora de acostar ao pequeno”.

- Que che parece Nar?- murmurou aquela estampa que agora era Charlotte.

- Eh?

- Nar, é como chamou ao seu gato a miña bisavoa que dirixiu os Altum durante moito tempo.

Sería un no apodo para o neno.

- Nar, de Einarr. Non me disgusta, boa idea.
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“É hora de acostar a Nar”, pensou desta vez. E xa non recordan cando foi a última vez que o

chamaron polo seu nome completo. De feito, a maioría dos rapaces o descoñecían.

Certo, os rapaces. Un bo dato importante que falta por aportar.

Os días transcorrían e Charlotte se paseaba polo seu fogar coma se nada houbese cambiado, non

parecía percatarse dos sustos que lles seguía propinando ao seu marido e ao seu fillo.

- Charlotte, ten máis coidado, asustáchesme.

E ela canturreaba sen darse de conta, ou tal vez é que non quería.

- Deus santo! Case te piso! Sal de aí.

- Sabes que non podo sentirte, non?

- Seino, pero segue sendo moi siniestro.

- Es moi medoso ti.- esta vez era Nar quen falaba. Os seus 5 anos recén cumplidos marcaban a

diferenza.

- Oh, cariño, non sabía que estabas aí. Como vas cos teus trucos? Papá xa te ensinou a usar o

Silfos?

- Case. Pásase o día pintando os seus cuadros. Podes ensinarme ti?

- Oh, non, síntoo moito. Non sería capaz de facelo sen as miñas habilidades. Ademais, podería

ser moi perigosa para min.

O Silfos era un conxuro clave para os Altum. Estes teñen o poder de protexer e coidar ás criaturas

máxicas novas, co fin de formalas para que sexan capaces de vivir no mundo humano sen levantar

sospeitas de quen son en realidade. O Silfos atrapa a alma de calquera criatura máxica e a protexe

por dentro, o que lles confire propiedades defensoras. Isto é, que mentres a túa alma estea no

brazalete dun Altum, nada ou ninguén poderá causarlle ningún dano ao teu ser corpóreo e ao

liberala, simplemente volverás a tela e te sentirás un pouco canso. Charlotte, ao ser completamente

unha, non sería capaz de saír do Silfos. Iso lle explicou ao seu fillo.

- Lembra que nunca debes achegala a min ou quedarei aí para sempre, entendido?

Nar sempre asentía, pero todavía había un millar de cousas que coa súa idade e pouca experiencia,

era incapaz de comprender. Afortunadamente, esa quedoulle bastante clara.

- Cando coñecemos aos rapaces, papi?

- Cando a central dé o sinal.

- Por que tes que esperar?

- Nar, expliqueicho xa moitas veces. Ao trasladarnos cando naciches, na busca da túa pulseira

máxica que non puidemos atopar finalmente, perdín o mando sobre o centro anterior.

Prometinlles que cando creceras un pouco, iríamos a recollelos en persoa e entón, dirixirei o

novo centro. Pero debemos ter paciencia.

- Sigo sin entendelo.- non o dicía moi en serio.- Entón, como eran os rapaces da escola de

antes? Chamábante xefe? Que son as criaturas máxicas? Nós somos criaturas máxicas?

- Os rapaces da escola de antes eran centos, non me lembro nen dos seus nomes. Non, non

me chamaban xefe, chamábanme só Edan.

- Podo chamarte Edan eu tamén?

- Non, porque son o teu papi e aos papis se lles chama papi. Permítesme rematar?

- Claro, Edan.
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- Díxenche que, agh… As criaturas máxicas son seres sobrenaturais que teñen poderes,

simplemente. Aos humanos daríalles moito medo sabelo, porque eles non teñen poderes e

se sentirían atacados, por iso temos que agochalos. Nós somos criaturas máxicas, si. Pero

sabemos coidar de nós mesmos. Edan, que fixeches?

- É para ti.- entregoulle o teléfono.- din que xa é a hora.

- En-en serio? Vaia, non o esperaba tan cedo. Si, xefe?

- Xefe? Pregunteille se quere a pizza con pepinillos.

- A que?.- parouse a observar o número marcado. Pizzería Mordana.- Xogáchesma. Non sei

que vou facer contigo.

- Fa-fálame a min?

- Ah, non, perdoe, foi unha simple confusión. Perdoe.

Colgou o teléfono.

- Escoitaches acaso o que che dixen?

- Claro, a miña capacidade de concentración é inmensa.

- Gran vocabulario. Pero non te libra de seguir escoitando, debes aprender moito disto. É a

nosa historia, e a túa historia.

- Vale, papi.

- Iso gústame máis. Por onde ía?

- Dicías que nós sabemos defendernos sós.

- Ah, si. O que non significa que non precisemos axuda de vez en cando, por iso nos aliamos

coas efemérides.

- E que son?

- A iso ía. As efemérides saben a posición dos planetas a cada momento, o que a maioría das

veces é acertado e que te pode indicar se algo é adecuado ou non de facer. En ocasións ven o

futuro. É algo parecido ao que sería o Oráculo de Delfos na antigüidade. Elas nos axudan a

tomar decisións, como se é acertado acoller a unha criatura neste centro ou non.

- E por que non ía selo?

- As criaturas adóitanse ordenar por idades parecidas, para que vaian comprendendo o seu

crecemento máxico xuntas. Se algunha é problemática e dificulta o desenvolvemento das

demais, tal vez sería mellor internala nun centro especializado. Pero nós non podemos

sabelo, as efemérides nos advirten de iso, porque normalmente se acolle aos nenos ao nacer.

Imaxina que un bota lume pola boca, sería totalmente indiscreto presentarse con el ante os

humanos! O caso é que nós vivimos unha situación diferente, así que teremos que acollelos

máis adiante.

- Iso significa que levan pechados na súa casa dende que naceron? Xa están seleccionados os

que van ir ao noso centro?

- Si e si. É máis fácil, porque nos mantén avisados e fóra de percances de novos alumnos que

non poidamos controlar. Por agora, teño apuntado que recolleremos polo menos a 6.

- Só?

- Non se empeza tan fácil, Nar.

- E eu? Por que non me ocultastes, se aínda non estou na escola?

- Nós non nacemos aprendidos, fillo. Debemos traballar os nosos poderes e ata os 7 anos

dubido que os descubras completamente. Algúns serán propiamente teus e outros

desenvoltos a través do teu brazalete. Eses, todos nós, os Altum, os compartimos, Apórtanos

velocidade, precisión, forza… habilidades desenvolvidas; ademais de ensinarnos a usar o

Silfos e só uns cantos conxuros en caso de emerxencia. O meu poder, o que me pertenece só
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a min, é o xenegrafismo. Facer un estado material dos meus debuxos, e é divertido, porque

me gusta pintar, sempre terá algo en común contigo polo que te guste facer. E non podo

desvelalo aínda, pero os rapaces que acolleremos teñen poderes a mar de interesantes.

- Dirixiremos nós dos sós o centro? É dicir, mamá tamén estará, pero non se me ocurre en que

pode axudar…
- Non, home non. Enviaranos polo menos a un Altum xoven para xestionalo mellor. Non te

preocupes. E mamá poderá asustar aos que se porten mal.- chiscou un ollo.

- Creo que o entendín todo.- dixo con orgullo.

- Alégrome. Vou seguir pintando cadros.

- Ves por que nunca aprendo a usar o Silfos?

Sempre bromeaban con iso, pero sabían que era un conxuro demasiado poderoso como para

usarse cedo, por iso se impartía ao ter a maioría de idade. Aínda así, Nar non podía contener a

súa curiosidade.

- Es un mal tutor, Edan.

Unha risa divertida saíu da cociña. Charlotte, que estivera tomando o té, escoitaba con picardía a

conversación.

- Ed, agora xa sabes, cando te chame Edan, é que o cabreaches.

- Mira como tremo.- e fixo un xesto de temor que a Nar non lle pareceu gracioso en absoluto e

marchou á súa habitación dándolle as costas.

- Cando sexa grande e forte, a ver se te ríes tanto.- berrou para que o escoitaran.

- Tes razón, hai que acelerar o da escola, estaste volvendo moi maleducado.

- E repelente.- engadiu a nai bromeando.

Nar fixo un xesto co puño como de victoria e se deixou caer sobre o sofá. Nala ouveou na súa

mente, cousa que o deixou tranquilo.

- Así mellor.

E continuaron tomando o té, baixo a estraña imaxe dun home e unha sombra, que representaba

un alma do máis viva.

Unha chamada imprevista espertou ao xoven home á mañá seguinte. Charlotte levaba xa desde

o día anterior camiñando pola casa, pero non se atreveu a coller, non fora a ser que contestara

un humano e deixara pegada en que ela existía. Entón, se quixera investigar, vería que aquel

corpo seu en dous dimensións non acababa de ser totalmente normal.

- Si?

Ninguén contestou.

-       Ola perdoe, non serán vostedes os da pizza vengándose?

-       Sempre tan gracioso, Ed.

-       Xefe? Eres ti? Que acontece?

-       Teño noticias.-esbozou un sorriso ao outro lado da rede telefónica.
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-       Boas noticias?

-        Espero.- botouse a rir.

-        Que che causa tanta graza?

-        Oh, nada. Tan só vía que o teu fillo xa está moi maior. Veu correteando veloz despois de

escoitar que chamaban. Esperaba moito a miña chamada?

-         Perdoa, perdinme, estasnos espiando, Mark?

-         Bingo. Saúda pola ventá.

Mirou por ela. Unha especie de aparato mecánico sobrevoaba os xardíns da súa casa, cunha

luceciña vermella acendida que non paraba de parpadear.

-         Xogando de novo con eses drons teus.

-         A que molan?

-         Moito. Explícasme que pasa?

Estaba impaciente. Tal vez pasara tanto tempo desde que non se vían, que o seu

compañeiro/amigo/xefe non recordaba o moito que valoraba as súas horas de sono.

-         Ah, si, certo. Chamábate porque deron permiso para iniciar a construción do centro. Aínda

que poidamos facerlo con maxia, non podemos levantar sospeitas, así que nos levará polo menos

un ano. Situámolo a carón desa cafetería túa que tes como tapadeira. No podería dicir que vas

mal de diñeiro, he, he, he…

-        Falas en serio? Grandioso! Cando se empezaría?

-         Mañá mesmo sería. Mandaranche tamén os datos definitivos dos críos e as súas

ubicacións. Sorte, teño que despedirme, está a punto de comezar o meu programa!

-          Vale, graz-

Escoitáronse os pitidos da chamada. Xa colgara. Mark, o administrador e xefe (aínda que non o

máximo) dos Beckett, tiña o seu programa do mediodía no que traballaba como presentador. Si,

todos debían exercer o seu traballo, para actuar o máis normal posible ante a raza humana, todo

estaba programado meticulosamente. E senón entón, de onde saía o diñeiro con que se

mantiñan? Todos sabían ben as súas funcións e aínda que ás veces tiveran ganas de liberarse de

aquelas barreiras, algúns ata esquecían o seu pasado e desfrutaban a vida como seres “normais”.

Claro que o seu pasado continuaba sendo presente.

- E ben?- Nar enchía as súas pequenas meixelas con galletas recén feitas.

Edan decidiu esperar un segundo para respirar ese ambiente cálido de suspense.

- Dixo que se suspende todo, teremos que esperar.

Viu como o seu fillo se atragoaba da risa e cuspía algunhas migallas sobre a alfombra.

- Moi boa papá, case o cría. Entón, cando empezamos?

Mirou cara a fiestra, pola que voaban pétalos rosas das árbores co vento axitado; esperaban que

todo se amainara e facilitara o proceso tan longo e asombroso que tiñan por diante. Recordou o
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tempo que traballara nesa cafetería mañá tras mañá, con todo un pouco improvisado, sen saber

que lles depararía a el e á súa familia. Non esperaban ter que quedarse en Mordana, de feito lles

viña de camiño ao que era o destino desexado, pero o nacemento do pequeno chegou antes do

previsto e adiantouse a búsqueda polo brazalete para a súa supervivencia. Ao final os desastres

equilibráronse, outro Altum foi encargado de dirixir o centro que estaba asignado para os Beckett

e estes se asentaron na pequena cidade. Agora pasarían anos ata que o centro chegara a alcanzar

as numerosas criaturas que albergaban os anteriores que dirixiran, pois ao ser un pouco

descoñecida a ubicación, tamén o eran os seus perigos e a seguridade debía estar ante todo.

Coas mans nos xeonllos do seu pai, Nar aínda esperaba a resposta que tanto tempo ansiaba, a

soidade tratárao ben, pero nada mellor que novos amigos.

- Empezaremos mañá.- dixo por fin- deberías apuntar na túa axenda a data tan importante

pola que levas esperando este proxecto, fillo. É un bo recordo.

- Non creo que faga falta. Mañá é o seu cumpre.- riu Charlotte desde o sofá, e se dirixiu ao

neno- non o culpes, o teu pai ten un gran corazón, pero é un despiste con patas.

En un abrir e pechar de ollos, xa collera a súa chaqueta de flores, para celebrar marzo. E ao día

seguinte, os seis anos do seu fillo, que se achegaban cada vez máis a domar incontroladamente

as súas habilidades. Esas mesmas que lle deron a Edan a velocidade de saír pola porta e

comprarlle o esquecido agasallo que merecía o neno. De nada lle serviría finxir que o fixera, sabía

de boa man que sempre o metía nalgún problema, así que coas súas máis sinceras disculpas,

alonxouse polas rúas a toda pastilla.

19 de marzo outra vez? Que rápido pasaba o tempo. O único que conseguía aliviarlle a presión

de non saber que facerlle era o agasallo suficiente que significaba para o seu fillo a construción

do seu novo fogar, e o fácil que se emocionaba con calquera detalle que lle entregase. Cando se

deu conta de que era domingo, xa era demasiado tarde. Percorrera camiño tras camiño

observando tendas pechadas. Tiña a opción de robar nalgún lugar, pero claro… certo, non é

unha opción. Ao final decidiu pasar a buscar a información sobre os residentes en persoa, para

non facer o paseo da súa viaxe en vano. Onde podería estar Mark?

Asomouse polas rúas, en busca doutro deses estúpidos drons que coleccionaba. Se eran de tan

boa calidade, por que facían eses ruiditos tan insoportables? Edan non chegou a comprender se

esa era a razón pola que entón o seu amigo se volvera tolo. Intentou lembrar algunha outra das

súas miles de aficións. Certo! O clube de golf. Ese estaba aberto soamente os fines de semana,

seguramente non se puido resistir antes de chegar a casa, se é que se presentara en Mordana;

non recordaba que os drons funcionaran con tanta distancia… Seguramente estivera informado

de todo o posible sobre o lugar, e só o saber que tiñan un clube tan estiloso como ese lle faría vir.

Xirou a esquina e atravesou as verxas altas do establecemento. Todavía eran as dúas da tarde. Un

montón de xente aglomerábase en torno a un dos percorridos, un deses cunha casiña como de

fadas do bosque, no que meter a pelota no burato. Non parecían estar xogando nese momento,

e se o facían, non parecían desfrutar moito apartándose os uns aos outros a golpes. Asomou a

cabeza un pouco e xa puido divisar ben o que estaba sucedendo, grazas ao seu apreciado metro

oitenta e catro.

- Oh! Esquecera que eres famoso- dirixiu un sorriso ao seu xefe, que se atopaba no medio de

todo ese embrollo- autógrafos, fotos, non te aturde un pouco?
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A xente quedaba mirando para el. Escoitábanse murmuros que dicían “coñécense?” ou “como se

atreve a serlle tan informal?”. Ata algúns, como consecuencia do éxtasis ocasionado, ata podían

sacar noticias de revistas do corazón dicindo cousas como “é o seu noivo?”.

Edan fíxose paso entre a xente e sacouno dalí.

- Xa non me deixan nen xogar ao golf…- peiteouse a melena cara atrás- que se lle vai facer, é

duro.

A pesar do tono irónico que a moitos podería enganar, efectivamente a Mark se lle facía un

pouco pesado o continuo seguemento dos fans do seu programa. El era máis de espiar e non de

ser espiado. Ademais, arriscábase a ser descuberto noutras cousas importantes como os Altum,

e el afirmaba que era unha persoa solidaria, e que sería inxusto cargar con tantos beneficios. Eso

si, o coidado dos nenos alí xa non dependía del, senón dos seus compañeiros. Cousa que

acababa sendo un pouco certa, porque poucas veces se lle veía o pelo se non era para supervisar

o mantemento ou a pedir a nova receta de rosquillas de Charlotte. Eso xa pouco importaba,

podían arreglarse sós.

- A que viñas, Ed?- meteuse unha das súas cotiás gomas de mascar de menta ultrapicantes na

boca, que lle facían chorar os ollos.

- Por que segues tomando esas porquerías?- fixo unha mueca de desagrado.

- Estas porquerías son o mellor que verás nunca, é cuestión de acostumarte. Dime, a que viñas

entón?

- Ah, si. Só viñen pedirte a documentación que me ías mandar, a dos nenos.

- Vaia, pensei que me pedirías cartos para comprarlle algo ao teu fillo.

- Lembrácheste?

- Ti non?

Ruborizouse un pouco e iso lle serviu como resposta.

- Non te preocupes, teño o regalo perfecto.

- Ah, si?

- Aceleraremos o proceso de construción con maxia, ninguén o saberá.

- Que? Dixemos que nada de maxia, é moi perigoso.

- Ba, ninguén se dará conta e mañá mesmo estará rematado. Iso te axudará a ser mellor pai.

- Non é boa idea, é pedirte moito. Sei que sacarás algunha das túas excusiñas ante os medios

de comunicación se a requiren, sobre o rápido que se constrúe unha instalación se tes

diñeiro. Pero eu… en fin, é algo persoal, non podo pedirte iso.

Os seus ollos se disfrazaron con esa mirada de lobo perdido na neve, ollos negros como os do seu

fillo, como covas acolledoras. O físico entre ambos era case idéntico, deixando de lado a

diferencia de idade que os separaba.

- Non é nada que pedir, no meu traballo arríscome todos os días, e a maxia non supón diñeiro,

só diversión!

Saiu correndo polas aceiras en busca do terreo programado, como un neno de novo, saltando e

canturreando algo de Gun´s and Roses.

- Non te esquezas da precaución…-suspirou ante a tranquilidade do seu amigo.
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Chegaron ata alí e despexaron un pouco a zona.

- Hai que verificar que non haxa ninguén vendo isto, ou lle dará un infarto.

Mark xirouse e sorriu esta vez con algo diferente rondando na súa cabeza.

- Que sucede? Que te fai graza agora?

Seguiu mantendo o sorriso bobalicón que puña dos nervios a Edan.

- Ti non viñas a por algo?

- Ah, si certo. Dasmo?

- Que pasa se che digo que xa o enviara á túa casa?

Quedouse pálido ao escoitar iso. “Dime que non é verdade, dime que non é verdade” murmurou

para os seus adentros.

- Dígocho en serio- non paraba de sorrir e iso o fixo tremer un pouco.

- Pois entón terei que matarte, porque como o atope o meu fillo vai tolear.

- Oh, ben, daralle un toque máis alegre á túa aborrecedora rutina.

Tiña razón, se Nar se puña a ler todo aquelo, emocionaríase moito e non podería parar quiero.

Albergaba tanta enerxía que de verdade lle preocupaba velo tan apasionado pola casa, ademais

de que podería perder algo importante. Esperaba que Charlotte o mantivera a raia, ou polo

menos un pouco, dentro do que podía. Ela tampouco era moito máis permisiva que o pai, pero

lle divertía toda esa situación.

Suspirou e continuaron co seu propósito; debían facer un centro inmenso nunha soa noite. “Isto

é de tolos”, pensou Edan, pero o seu perspicaz amigo parecía estar preparado para a ocasión.

- Listo? Ben, xa marquei a área que vamos utilizar. Empezaremos pola planta baixa, non será

algo moi complexo, son catro cubículos cadrados organizados en cruz, pero enriba haberá

máis espazo. Situaremos unha estructura rectangular á que se accederá polas escaleiras

xerais, mentres que arriba de todo gozará dunha extensa azotea. Tal vez deberiamos engadir

algunha torreciña como detalle…- levou as mans á mandíbula- Ah, si! Tamén necesitamos as

salas exteriores, o invernadoiro…
- Invernadoiro?

- Si, para unha ou un dos alumnos; o seu parente demandouno. Ben, mans á obra!

Como dixeran, construíron unha planta baixa en forma de corredores en cruz, con pedra que logo

lixarían para pintar. Excavaron un pouco para facer un soto subterráneo de almacenaxe. na parte

de enriba do edificio atopábase unha gran sala da mesma superficie que a base, que actuaba

como segundo piso e retocouse cunha azotea amurallada na parte máis alta.

No exterior, situouse un patio en parte asfaltado e en parte con vexetación. Esta última contaba

cun invernadoiro de grandes dimensións no centro e con parcelas rodeándoo en caso de querer

plantar algo. Tamén se construíu unha caseta, non se sabe moi ben por que, pero querían

aproveitar todo o potencial polo que se sentían inspirados nese momento.

Tras o bo resultado das construcións, dispuxéronse a pintar as paredes. Non querían ser

demasiado rechamantes, pero tampouco demasiado tétricos, así que finalmente optaron por

escoller unha cor verde piñeiro que se mesturaba coas intensas cores naturais. Nese momento

entroulles ganas de construír un lago. Divisaron un espazo libre pola parte de atrás, que se dirixía

ao bosque, un pouco abandonado pola súa deforestación. Valaron a zona ao rematar e
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continuaron pintando. O invernadoiro contaba con grandes cristaleiras, que ao ser transparentes,

ignoraban a cor que se lles podía dar; deixaron iso aparte. Só lles quedaba a pequena caseta de

madeira que acompañaba a un dos cubículos, especificamente ao situado no sur, que quedaba á

dereita. Quixeron pintala de púrpura, a cor favorita de Mark, ao que Edan accedeu.

- Estás o suficiente satisfecho ou queres facer algo máis?

- Así creo que está ben.

- Vale, pois toca o interior.

Entraron a situar onde iría cada habitación e organizaron as paredes que separaban unhas

doutras. Empezaron a crear os mobles da cociña: as encimeiras, o frigorífico, os estantes… Mark

coñecía moitos conxuros aos estar no posto no que estaba, e iso foilles de gran axuda. Mentres

tanto, o seu compañeiro debuxaba con destreza os detalles máis pequenos: uns cubertos, uns

colgadores, un salero… e así coas demais habitacións. Por moito que crearan, todavía quedaba

moito espazo restante, beneficioso por se tiñan que extender aos seus residentes ou actividades.

- Nar vai flipar cando vexa isto.- un sorriso sincero asomouse por primeira vez na cara de Edan

no que levaba de día.

- Son as cinco e media, e non comimos aínda. Podemos facer un descanso?

- Claro.

Saíron coa suor esvarándose polas súas frontes e pescozo, intentando parala coa tea das súas

camisas, sen obter resultado.

Edan sacou a chave da súa cafetería e a encaixou na abertura. Xirouna e abriu a porta

empurrándoa cara dentro. Acendeu as luces e dispúxose detrás da barra.

- Que queres? Unha cervexa tal vez?- bromeou.

- Oh, deus, non. Non se pode facer maxia borracho ou retrocederei o proceso. Igual voo o

edificio en mil pedazos!- exclamou con graza- tan só un refresco de limón, por favor.

- Aquí ten.- a súa cara fixo unha mueca- Que cliente máis fedorento! É vostede quen

desprende ese olor?

Os dous riron intentando recuperar o aire, descansaron as súas mentes por algún momento de

aquela tolemia.

As horas pasaban e na casa dos Beckett descoñecíase totalmente o paradoiro do pai de familia. A

Charlotte non lle preocupaba, e a Nar moito menos, tiña xa o que buscaba e lle bastaba para

entreterse. Ás 3 da tarde, xa engulindo o postre tan especial que encargaran un rato antes,

chamaron ao timbre. O pequeno foi abrir a porta con resentimento, aínda cun pouco de azucre

do seu cup cake no nariz. Ao abrila non había ninguén presente, nada máis que un sobre grande

no chan. Nar recolleuno e o levou a onde estaba a súa nai.

- Que é iso que traes, Nar?

- Non teño nin a menor idea.

El só, debido ás incorpóreas forzas da súa nai, rasgou o forte pegamento que selaba o sobre.

“Sexa o que sexa, debe de ser moi importante”, pensou Charlotte. Nar tirou bruscamente e o

sobre abriuse completamente, rompéndose nos pedazos que o manterían pechado de novo.

- Dende logo, se era algo que non podiamos abrir, agora non haberá forma de disimulalo- riu a

nai.
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Nar abriu os seus grandes ollos ante as fotos que esvararan del, puxo moita atención nas

palabras que tiña escritas cada folio, quería inspeccionalo todo.

- Son eles.

- Quen, cariño?

- Os rapaces, aquí explica todo sobre eles. Son eles mamá, por fin!

- Cres que deberías ler iso? É de papá.

- Sei que non debería.

- Faralo igualmente, verdade?

Nar sorriu ante o suspiro da súa nai. Sentouse no sofá que daba ao ángulo cara a porta, para

supervisar que o seu pai chegara co seu coñecemento. Empezou a sacar e organizar cada papeleo

en varios grupos: un por cada persoa. Foi capaz de contar 6. Leu en alto os seus nomes:

- Robin Howland, feito.- o seu montón estaba constituído por un par de papeis nada máis.-

Rosa Juliet Kane, feito.

Quedouse asombrado coa cantidade de información que adxuntaba esa rapaza; leríaa ao final,

con máis detenimento.

- Alexander Haggart, oh! debe ser o Altum que nos acompañará, aquí pon: brazalete “Jude”.

Ah, si, e aquí pon especie: Altum.- estaba emocionado- ben, feito.

Ese comentario proseguiu cun: “Charles Sheeran, Leila Graves e Marvin Cox”, seguidos cun:

“feito”.

Reconfortáralle tanto ler os seus nomes finalmente, que se levantou a por un vaso de auga.

Xa eran as oito da tarde cando as siluetas de dous homes transpirados e somnolientos se vían ao

pé da montaña, co contraste do horizonte ás súas costas.

- Ben, pois, xa está non?.- o peito de ambos enchíase e vaciaba coas súas respiracións

axitadas, que a cada segundo se atopaban máis relaxadas.

- Correcto.

Destinaron uns minutos a observar e examinar por última vez aquela obra de arte.

- É un pouco tarde para que volvas agora a casa, non prefires quedarte a durmir na miña?

- Nunca é tarde se tes un helicóptero.

Naquel momento un grande e silencioso baixou do chan para recollelo. “Debería velo vir”

recoñeceu divertido Edan.

- Vémonos, Ed! Quérote tío!

- Oh, eu máis, créeme! Pasa unha boa noite.

Mark chiscou o ollo como último gasto de enerxía no día e deixouse desplomar sobre os mullidos

asentos da parte traseira do seu transporte. Edan sacudiu a man en despedida e iniciou o seu

camiño de volta a casa.

Abriu a porta da entrada e atopou ao seu fillo durmido no sofá, todo estaba estrañamente

recollido e calmo. Tivo esperanzas de que non houbese pasado nada cos seus documentos e

tivera tempo de estudalos antes que ninguén. Cando xa estaba disposto a acostarse, viu no

último raio de luz do día a Charlotte parada no corredor.
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- Que tal foi o teu agasallo… un domingo?

- Increiblemente ben. Mañá voute sorprender, sorprendereivos aos dous. Recolliches ti os

papeis dos nenos?

Charlotte non dixo nada. Xirou a cabeza cara o seu fillo xa trasladado á súa cama, e a súa sombra

viuse de perfil apuntando a esa dirección.

- Non sei para que pregunto. Tocounos moito moito ou tan só os mirou por enriba?

De novo Edan esperou unha resposta.

- Charlotte!.- murmurou o mellor posible para non espertar ao seu fillo.

- Ed…
- Que?

- Sábeos de memoria.

Edan alongou o máximo posible a súa respiración.

- Boas noites, cariño.

Charlotte fixo un xesto coa man e esvaeceuse coa camuflaxe que a escuridade lle cedeu.

- Ata mañá.- escoitouse no aire.



15

Capítulo 2

O sol bocexou na fiestra do pequeno á mañá seguinte. “É o meu aniversario, é o meu aniversario”

non podía parar de escoitar na súa cabeza. Que hora sería? O seu pai estaría esperto? Correu cara a

cociña, o apetito invadía o seu estómago; ao dar a volta, un montón de globos que parecían desfilar

por un camiño o guiaron pola casa. Agachouse a coller unha carta do chan: “terás fame, abre o

caixón que tes ao lado e cóllete unhas galletas. Logo continúa”.

Abriu o caixón e colleu a presa máis grande que lle permitía a súa man, gardou unhas poucas galletas

no peto e meteu as demais na boca. Seguiu precipitadamente polo corredor, ata ver que o percorrido

o levaba fóra de casa. Os seus pais non o deixarían saír só nunca, ata cumplir os 8 anos; tal vez se

trataba dunha proba de responsabilidade. Ou tal vez soamente estaban divertíndose. Antes de

continuar, asegurouse de que os seus pais non estiveran na casa; mais por desgraza ou non, a súa nai

o observaba desde o despacho. Non podía ver as súas expresións, pero cos bruscos movementos que

esta facía, supuxo que carecía de información sobre o que estaba acontecendo.

- Estiven traballando nas miñas cousas onte, que é isto? Parece obra do teu pai.

Ignorando un pouco o que contaba, Nar quería continuar con ese xogo.

- Podo…?

Charlotte agachouse para ler a carta situada diante da porta, recapacitou por uns segundos e

asentiu.

- Pero ten coidado… e, volvede antes da comida!

Non sabía que tramaba Edan, pero se esforzara. Despois de todo, ela compráralle un caderno de

debuxo e un peluche dun lobo. Tal vez podería pensar algo antes de que regresaran.

Nar correu escaleiras abaixo, deixándose levar pola emoción causada polo seu amor polas sorpresas.

Non podía para de pensar en que fixera o seu pai; tan só algo moi especial podería ter unha

presentación así. Parouse a pensar nas moitas outras veces que algo que o seu pai fixera perdía as

expectativas que lle causara inicialmente, así que por se as moscas foi practicando a súa cara de “non

estou decepcionado”. Pero a súa intuición dicíalle que algo magnífico o esperaba. O seu pai deixáralle

moitas adiviñanzas, algunhas non tan fáciles, pero sabía que as entendería. “Onde os soños se fan

realidade”, escribiu na seguinte pista. Iso resultou moi sinxelo para Nar, sabía que se trataba do cine,

pois o seu pai lle repetira unha e mil veces que podía facer unha película cos seus soños. Os soños de

Nar eran alucinantes, dignos de mostrar ao mundo a través de por exemplo, películas de acción, de

fantasía… Ao seu pai encantáballe escoitar que soñara cada noite, se é que o fixera, e esperaba

algún día poder chegar a ter un a metade de bonito que os do seu fillo.

Non foi fácil atopar a seguinte pista ao chegar. Nar buscaba en todas partes, pero o seu pai a

agochara nun sitio complicado de atopar. O organizara coidadosamente e Nar intentou pensar como

o seu pai. “Se eu fose papá, onde agocharía esta pista?”. Unha idea veulle á cabeza. “Sería capaz…?”.

Entón entrou en recepción, e despois de pedir desculpas por todo, dedicouse a meterse na máquina

de palomitas, rebuscando a carta como un neno que perde as lentes na picina de bolas.

- Si!

Sacou vitorioso un papel dalí, ante as miradas de confusión dos traballadores. Decidiu darlles algo de

propina despois de perdilles entrar a rebuscar en todas as salas, preguntarlles se tiñan unha entrada
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“especial” para Nar Beckett, abrir os cristais que facían de vitrina aos pósters das películas expostas,

etc. etc. O bo é que decidira non rendirse. Ao saír, o ancián que vendía as entradas deulle a noraboa.

- A min pareceume imposible, pero o teu pai dixo que o conseguirías. Ben feito, muchacho.

Nar dirixiulle un sorriso, sen esforzo algún, pois a satisfacción que sentía gañaba a todos os seus

sentidos. Decidiu ler que puña na pista.

“Sitio favorito de Leila Graves”.

Nar sorprendeuse rotundamente. O seu pai sabía que estivera fisgoneando nas súas cousas? Acaso

quería verfificar se sabía a resposta? Pois por suposto que o sabía, pero debía ir? Se o facía, o seu pai

daríase conta de que estivera lendo os seus documentos; pero se non, non sabería que facer nin a

onde ir… Bueno, non tiña a menor pinta de que estivera enfadado; así que Nar se dirixiu

rapidamente ao planetario.

Esta vez o seu pai puxérallo máis fácil. Nada máis entrar no observatorio de estrelas, un Saturno cun

papel pegado colgaba sobre a súa cabeza. Alongou o seu pequeno brazo e leu o folio. “Metamorfosis

de Robin Howland”. De novo o poñía a proba? O xogo puxérase a mar de interesante, era obvio que o

seu pai estaba evaluando os seus coñecementos. Tal vez o día de ir a recoller aos rapaces estaba máis

preto; pero iso só se trataba de suposicións. Nar pensou por un momento, a señorita Howland podía

converterse en… Un león, iso é! e onde hai leóns en Mordana? No zoo.

Nar case daba zancadas da alegría, estábase percorrendo toda a cidade e ademais só tiña 6 anos, e

recén cumpridos. Corría tan rápido que ata parecía que xa empezaba a desenvolver as súas

habilidades como Altum. Espera un momento… parouse de cheo.

- Señora! Si, vostede! Perdoe, pode cronometar un momento canto tardo en correr isto? Só

será un momento.

- Si, claro.

- Importaríalle non mirar? Eu a avisarei de cando debe empezar e parar o tempo.

Sabía os riscos que corría se é que de verdade desenvolvera a súa velocidade, porque aquela muller

quedaría atónita con tanta rapidez para un neno tan minúsculo. Sorte que non fixo máis preguntas e

se limitou a pensar: “Un rapaciño querendo facer trampas”.

Nar deu a pauta de saída e empezou a correr con todas as súas forzas, tal e como antes o fixera. Ao

chegar ao borde do sendeiro berrou: Xa! Púxose ao carón da señora.

- Xa se pode xirar. Canto foi?

- 40 segundos, é un trozo longo, e aínda eres moi pequeno. É unha boa marca.

Agora si que estaba confusa, tal vez se decantara por ser franco e non facer trucos. Correra acorde

coa súa idade, pero non parecía estar moi satisfeito.

- Moitas grazas… que teña un bo día.

Si era boa marca, sempre fora un neno rápido, pero non era o que esperaba. Faríalle tanta ilusión ter

xa a rapidez dun Altum… pero que parvo, todavía era moi cedo. Despediuse e continuou coa súa

aventura. Ocorréuselle mirar o reloxo. “Teño que apurar máis”.

Cando chegou ao zoo levouse unha gran decepción ao ver que estaba pechado. Equivocárase? Non,

estaba seguro de que Robin se convertía nunha leona, era a ficha que máis veces lera. Unha voz o

sorprendeu de costas.
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- Por que vas en pixama, neno?

Sen deixar que respondera, a rapaza nova se lle achegou.

- Eres o do aniversario? Por favor di que si, levo toda a mañá esperando. Que me pagasen por

vir facer isto aínda que hoxe teña día libre non significa que me vaia a divertir. Ademais,

quedei con Connor dentro de 20 minutos. Por certo, gústame o teu pixama. Eu tiña un

parecido pero o meu gato rabuñouno, tiven que comprar outro novo, pero ese non me

gustaba tanto sabes. Por que me miras así? Ah, o papeliño ese das narices. Toma, feliz

aniversario. O meu aniversario é o 9 de octube, pero non me sinto moi satisfeita porque non

fai tan bo tempo como en verán, por exemplo. Ademais, o meu signo zodiacal é libra, e non

me identifico moito. Os libra son civilizados, pacíficos, elegantes, xa sabes. Eu son máis

saxitario, como de enerxía e todo iso. Pero bueno, si é verdade que como libra son sociable

como din. Ti eres piscis se cumples hoxe. Iso é guai porque eres como amable, cariñoso,

sensible e esas cousas, non? Bueno, algo así eras. O algo de paciente ou afable.

- Hoxe non podo ser paciente.

Saiu o máis rápido posible de alí, antes de que seguira sacando temas. Só quedara a escoitar

porque lle daba un pouco de lástima, parecía moi soa. Aínda que tamén lle daba pena ese tal

Connor cando tivera que estar con ela.

Tanto correr deixouno exhausto. “Para que corro se non sei a donde vou?”. Sentouse nun banco

a ler a nota. “Café-bar favorito de todo o mundo”. Nar recoñeceu que principalmente pensou

nun ao que ía moita xente pola semana, pero vindo do seu pai só había unha opción posible.

Dando totalmente a volta ao sentido que estaba tomando, dirixiuse á cafetería que dirixía a súa

familia, onde sen sabelo, se atopaba a súa sorpresa final.

Mentres tanto, Charlotte encontrábase impaciente na súa casa e pensando ideas para mellorar a

impresión do seu agasallo para o seu fillo. Precisaba a alguén para que lle fixera como “mozo dos

recados”, xa que ela non podía saír á rúa durante o día e non podía encargar nada a casa a nome

de “ola son Charlotte só ves a miña alma nunha sombra, seino”. Ocorréuselle o individuo

perfecto para axudarlle a mellorar o ambiente dese día de festividad. Co activado por voz díxolle

ao asistente do teléfono que tecleara a Mark. Quedou esperando cada son, rezando porque

descolgara o teléfono. Cando por fin parecía que o collía, escoitouse algo diferente.

- Ola, son Mark. Si, o famoso do teu programa preferido. Debería eliminar isto, non é bo para a

miña privacidade… James, como, como repito isto? Vale, da igual.

Escoitouse un silencio, seguido de varios sons que parecían que estaba tecleando todos os

números para cancelar o seu buzón. Podíase verificar que non o conseguira. A voz seguiu.

- En fin, que non estou dispoñible agora mesmo. Chama noutro momento e proba sorte. Se

eres Ed non me chamees AHAHAHAH. É broma tío. Piiiiiiiiiiip.

Despois desa extraña imitación sonou o pitido de verdade. Charlotte suspirou. “Ti tampouco

estás?”. Desolada, tumbouse a pensar no sofá como facer algo sen necesidade de tocalo ou

compralo. Imposible. Entón se lle ocorreu utilizar un recurso no que non pensara aínda.

Era unha tontería, pero lle cantaría unha canción. Fora ao coro sendo nova, pero non lembraba

que a súa voz fose moi anxelical. Non importaba, polo menos practicando tiña algo co que

entreterse.
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- Caceite!- Mark saiu dun atallo sorprendendo a Nar e meténdoo nun saco- non chegaches

moi cedo, pero pensei que tardarías máis. Apetéceche ver a sorpresiña?

Segundo parecía o chiste irónico fixo rir a Mark, dando pistas de que non era unha sorpresa pequena

en absoluto.

- Dado que practicamente estás a raptarme, non creo que poida escoller.

- Vaia, pero que gracioso eres. Case chegamos.

- Non me deixaches xirar a esquina na que se pode ver o bar, é porque a sorpresa está ao

lado?- indagou Nar.

- E que listo.

Iso fíxoo sorrir. Non sabía que tramaran o seu pai e Mark, pero definitivamente lle agradaba.

Mark pousou o saco no chan con sumo coidado e rogoulle ao neno que non saíra. Ao outro lado, Nar

puido escoitar a voz do seu pai.

- Primeiro de todo, quero que sepas que estou moi orgulloso de ti. Hoxe demostraches unha

independencia increíble, e unha memoria prodixiosa sobre os datos confidenciais…- fixo

unha pausa e apertou os dentes- o que quero dicir é que resolviches isto moi ben, e

felicítote. Non te mereces nada menos que o que fixemos Mark e eu para ti.

Xirou a cabeza para mirar ao seu amigo, que choraba da risa pola imaxe estúpida de Edan falando

cun saco.

- Podo saír xa?

Edan sentiuse como un parvo despois de todo, pero compensaría o ben que lles quedara o agasallo

para o seu fillo.

CONTINUARÁ…


