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Corrín polo corredor entre os alumnos que falaban entretidos ata chegar a entrada 
principal. Busqueino coa mirada e alí estaba, apoiado no castaño que facía sombra nos 
xardíns do novo Instituto de Cerceda. Gardaba esa pose tan masculina que me enlouquecía. 
Cos seus musculosos e espidos brazos cruzados sobre o seu peito de mármore. Tiña a 
mirada perdida no ceo. O vento despeiteáballe o seu cabelo do cor da mel, que o facía 
terriblemente irresistible.  
 Achegueime a el con paso firme e rápido. Acaricieille a súa meixela de porcelana, 
rodeou a miña cintura cos seus fortes brazos e saudou con esas voz doce  e encantadora 
que soaba como música nos meus oídos e me facía perder o sentido. 

- Ola, que tal o día? 
Sorriu . . . sorría como tanto me gusta a min, amosando unha dentadura perfecta. 

Nas meixelas formábanselle uns pequenos ocos que lle daban un aire sensible e cariñoso. 
Cando sorría así, un mundo fantástico envolvía a miña mente e facíame esquecer a 
realidade, perdéndome nun paraíso no que so estábamos nos os dous solos. Pero tiña que 
regresar ao mundo real e contestarlle a súa pregunta. 

- Ben, puxéronnos moitos deberes de matemáticas e galego, pero así terei que 
facer o sábado cando vaias de pesca cos teus primos. 

- Perdóame, non foi cousa miña o de ir pescar- desculpouse- pero os meus 
primos estarán este fin de semana en Cerceda e queren ir pescar ao lago, xa 
sabes que son uns afeccionados a pesca. 

- Vale, vale- como me gustaba cando se desculpaba- ben sabes que eu non me 
enfado, pero ten tino de que non te coma unha troita. 

- Tranquila, para os meus ollos so hai unha troitiña e es ti- gustáballe rirse de min. 
- Non o dicía nese sentido, pero ti . . . – tapoume os beizos cun dedo. 
- Chssssssssssss... non digas nada- miroume fixamente e bicoume na meixela.  

 
O meu corazón deu un chimpo, e as bolboretas que durmían placidamente no meu  

estómago voaron enerxicamente. Sentía como o solo se despegaba dos meus pés. . . . todo 
o meu corpo se elevaba lentamente como unha nube. Un paraíso . . . si . . . cando estaba ao 
seu carón unha ondada de maxia arrastrábame a un lugar paradisíaco no que estabamos 
nos, soamente  nos . . . 

- Paula, estás ben?- na súa mirada respirábase preocupación. 
- Que?- foi o único que se me ocorreu contestar cando a miña mente comezaba a 

soñar esperta. 
- Nada, parecía que non estabas  aquí, non sei se me explico- dixo  
- O non é nada- sentía como as miñas meixelas se ruborizaban e o meu corazón 

latexaba rapidamente- estaba pensando nos deberes e todo iso- mentira. 
- Paula non me volvas a preocupar- os seus preciosos ollos tranquilizáronse e cun 

doce ton de voz díxome- veña, pon o casco que te levo a casa. 
 

Agarrei o casco, subinme a moto e agarreime con forza a súa cintura. Notei  
como os seus abdominais se contraían cando as miñas mans os tocaron debuxando unha 
perfecta musculatura do máis tentadora. 

Non me quería despegar del, quería seguir abrazando ese corpo musculoso, 
necesitaba seguir pegada a el, aspirando o seu aroma. Pero xa nos encontrábamos diante do 
portal da miña casa ¡Que corto se me fixera o viaxe! Canto máis tempo pasaba con el, máis 
necesitaba estar xunto el. 

- Maña pola noite chamareite para quedar, paréceche ben?- preguntou con voz 
seductora. 



- Si- e non me había parecer ben- a onde iremos?- sorriu outra vez, as pernas 
déronme en tremer, ese sorriso era realmente arrebatador . . .  

- Meus primos queren saír de noite a Cerceda- suspirou- xa lles dixen que en 
Cerceda non hai moitos lugares para saír de noite, pero eles empeñáronse- e un 
segundo suspiro. 

- Vaites e que imos facer- ese plan parecía raro e aburrido. 
- Primeiro podemos ir cear ao Boxes, e logo pensaba en ir . . . – sorriu outra vez- 

iso é unha sorpresa. 
- Que?- non se atrevería a deixarme coa dúbida- dimo 
- Sorpresa- riuse e marchou na moto. 

 
Como se atreve! Deixarme así con estas dúbidas! Pagaríallas! Tería que pensar 

como. 
 Abrín a porta e . . .  berros. Sempre berros, pola mañá,a tarde, a noite . . . daba igual 
a hora do día pero sempre berros. 

- Estou cansa, nunca fas nada! Parecerache normal ciscares todo por aí! Berrou 
miña nai 

- Se non che gusta sinto moito, eu son así de desordenado e xo sabías antes de 
casar comigo! 

- Quizais o teu lugar sería a corte cos cochos, porque iso é o que es un PORCO! 
- Non che permito que me fales así!!- meu pai berrou- Cala xa! 

 
PUMMMMM!!!!!!!!! 
 

- Mira o que fixeches baldreu!! Acabas de tirar o cadro da nosa voda- miña nai 
choraba no chan mentres recollía os cristais rotos. 

- Foi sen querer!!!- dixo meu pai- eu non rompo as cousas a posta como outros!! 
- Díxenche cincocentas veces que o teu reloxo do deportivo me caera sen querer- 

defendeuse miña nai. 
- Ola!- saudei- que tal o día? 
- CALA!!- berraron os dous o unísono. 

 
Pousei a mochila no chan e subín rapidamente as escaleiras.  
Todos os días igual, miña nai e meu pai berrando e eu soa na habitación chorando. 

Non aguantaba máis. 
 Pasaron as horas e os berros cesaron. As nove e media miña nai preparaba a 
comida entre choros mentres meu pai maldicía polo baixo e vía a televisión. 

- A cea xa está- dixo miña nai cun fío de voz. 
Sentámonos na mesa. Ninguén falou aga a chegada da sobremesa. 
- Pásame o azucre- pediume meu pai 
Collín o azucre, o pulso tremíame debido a tensión que flotaba no ambiente. O 

bote esvaroume das mans e o azucre espallouse por toda a mesa. 
 

- Mira o que fixeches!- berrou meu pai- Es igual de inútil ca túa nai!! 
- Cala Ramón, a rapaza non ten culpa de que sexas un baldreu e un paspán- 

defendeume miña nai. 
- Non me insulte muller! Prohíbocho!- meu pai púxose encarnado como as 

brasas. 
- Ti non es ninguén para prohibirme nada 



- Nesta casa sodes todos uns malfalados, baldreus e uns parasitos- berrou meu 
pai. 

- Non mencionaches CORNUDOS!- miña nai choraba  con forza- dío veña, dío! 
Di que a túa muller é unha cornuda! 

Cornuda! Meu pai con outra!?! 
- Estúpida- meu pai asestoulle unha labazada a miña nai que a tirou da cadeira, 

caeu non chan como unha boneca de trapo indefensa- Non digas iso diante da 
rapaza! 

Comecei a chorar como nunca o fixera. Agora xa o entendía todo, porque meus 
pais levaban case tres meses discusión tras discusión. Todo comezara despois daquel 
congreso a Madrid que fixera meu pai. 

- Ramón  non me toques! Afástate- nos ollos de miña nai  respirábase o puro 
medo e o terror- Ramón afástate de min! 

- Cando aprenderedes a comportarvos como as persoas, non tes dereito ningún a 
falarme como me falaches Oíchesme!? Ningún!!- berrou meu pai con todas as 
súas forzas e logo deu un golpe coa porta tras saír a rúa. 

 
Miña nai choraba e xemía da dor. Levantábase do chan sen forzas, parecía que fora  

a perder o equilibrio e caer no chan dun momento a outro para non volverse levantar máis. 
Miraba o cadro da súa voda que xacía roto enriba da mesa, o cadro que meu pai rompera 
pola tarde. As lágrimas comezaron a esvarar polas súas meixelas con máis intensidade, era 
pola dor. Pola dor da súa meixela encarnada e polo seu nariz que chorreaba sangre a causa 
do golpe asestado por meu pai? . . . non . . . era o corazón o causante da dor.  
 Sequei as bágoas que caeran pola miña meixela e as que estaban a punto de saír dos 
meus ollos. Cun pano limpei a sangue que corría pola cara da miña nai e logo abraceina. Ela 
devolveume o abrazo e logo marchou para a súa habitación. 
  Non sei a que hora volvería meu pai, pero seguro que moi tarde.  
 

Subín as escaleiras lentamente, intentando que as bágoas non emerxeran dos meus 
ollos ata entrar na miña habitación. 

Custábame respirar, faltábame o alento. Non podía nin ver cando me tirei enriba da 
cama porque as bágoas anegábanme os ollos e nubrábanme a vista. O que sucedera durante 
a cea era algo que xamais imaxinei, e que xamais chegarei a comprender de todo. 

Pasei a noite chorando, e cando conseguía durmir repetíase continuamente o 
mesmo pesadelo, un pesadelo espantoso e enigmático. 
 
 << as bágoas esvaraban pola miña meixela e respiraba dunha forma moi 
entrecortada. Coa manga do meu xersei laranxa secaba as lágrimas para poder ver con 
maior claridade a espantosa paisaxe que me rodeaba.  
 Unha abundante vexetación de cor verdosa moi escura rodeábame en todas as 
dirección. Entre os árbores apreciábase ao fondo o reflexo da lúa nas augas mansas do 
lago. Toda o lugar estaba bañado pola luz amortecina do satélite, un silencio agonizante. 
 Un quebrar de polas rompeu o silencio misterioso. Algo se movía entre o arboredo. 
O meu corazón comezou a latexar rapidamente . . . Entre a escuridade do bosque que me 
rodeaba non se apreciaba nada, excepto o rozar dun corpo contra as follas dos árbores que 
se dirixía a miña situación . . . 
 O pulso comezaba a acelerarse, a miña vista nubrábase polo pánico, o corpo 
acercábase, o ruído cada vez máis e máis cerca . . . e de súpeto . . . Silencio . . .  
 O silencio volveu a apoderarse da escena. O meu alento recuperaba a súa 
respiración normal, pero o meu corazón seguía latexando con forza. A miña vista 
recuperaba a visión e o meu oído aguzábase, todos os meus sentidos estaban a alerta.  



 Unha sombra movíase entre o arboredo . . . podía oír a súa respiración 
entrecortada. A sombra desapareceu, pero seguía oíndo a respiración  . . . acercábase . . . 
estaba máis preto . . . e máis . . . agora podía oír a respiración a poucos metros de min. 
Oíuse partir unha rama e a respiración deixou de oírse.  
 Camiñei lentamente cara a dirección onde vira a sombra  . . . estaba moi cerca . . . 
pero seguía sen oírse nada.   
 Logo dous diamantes brillaban na escuridade . . . >> 
 
 A luz cegadora do amencer entrou na miña habitación iluminando todo canto no 
seu interior había. De fondo podía oír a voz apurada de miña nai que remexía nos armarios. 

-     Rápido, veña Paula, colle toda a roupa e métea nas maletas- falaba nerviosa  e 
as palabras atragoábanselle  na gorxa. 
-     Que pasa mamá?- os meus ollos solo podía diferenciar unha sombra que se 
movía pola habitación. 
-     Teu pai acaba de saír, dixo que ía ir a feira de non sei onde- respiraba 
enerxicamente- a onde vaia non é o que importa, temos pouco tempo- os seus ollos 
brillaban e a luz da mañá iluminábaos resaltando o seu cor verde- Fai as maletas, 
imos ir para a casa de túa tía, ten dúas habitacións baleiras dende que teus primos se 
independizaron. 

  Estaba comezando a comprender a situación, iamos ir para a casa de miña tía que 
vivía en Queixas, e aproveitabamos que meu pai ía a feira para marchar. 

- Veña levántate, aséate que non hai tempo que perder, xa almorzaremos na casa 
de túa tía. 

 
Chegamos a casa de miña tía as nove da mañá. O día resultoume moi estraño, miña 

tía e miña nai desfacían as maletas e colocaban a roupa nos armarios. O móbil de miña nai 
soaba cos continuos mensaxes e chamadas de meu pai, a diferencia do meu. Edu non me 
mandara nin unha mensaxe, nin un toque, pero non me preocupei porque posiblemente 
estaba pescando. 
 

Pola tarde viñeron meus primos de visita, aínda que eu marchei da casa e comecei a 
vagar sen rumbo polas calles, non tiña ánimos para falar con meus primos como se todo 
seguise coma antes.  

O vento sopraba e os árbores movíanse ao seu son. Era un aire cálido, e agradable, 
pero a min parecíame deprimente, frío e triste.  

 
Non regresei a casa ata as oito. Comecei a ducharme e a prepararme, pronto me 

chamaría Edu e viría a recollerme xunto cos seus primos. Tería que avisalo de que me 
viñera buscar a casa de miña tía, pero xa llo diría cando me chamase.  

Eran as dez, enviaralle varios mensaxes a Edu, pero non contestaba, chamárao 
vairas veces pero non me daba sinal. Tamén chamara aos seus primos pero non contestaba. 
Non sabía o que estaba a pasar, pero dende logo estaba moi preocupada.  

 
As once recibín  unha chamada do primo mais vello de Edu: 
- Ola Paula, son Víctor- a súa voz soaba preocupada, desacougada- teño unha 

mala noticia. 
- Que pasou??- o meu corazón comezou a latexar intensamente, custábame 

respirar. 
- É Edu- sabíao, sabía que algo malo sucedera- non o atopamos dende as oito da 

tarde. 
- Que?- non podía entendelo, non daba crédito. 



- El máis Pablo foran dar unha volta polo bosque, mentres eu e Catarina 
preparábamos as luces e todo iso- as palabra atragoábanselle- As nove Pablo 
vou correndo xunto nós, dixo que perdera a Edu cinco minutos de vista e que 
desaparecera, mirou por canto recuncho había pero non o atopaba, chamámolo 
o móbil pero tíñao o desconectado- respiraba axitadamente- Pensamos que 
quizais marchara sen nos dicir nada e estivese contigo, e logo acordámonos da 
vosa cita e cremos que terías que saber isto. 

- E . . . e . . .- era incapaz de falar, o pánico apoderábase de min e non podía 
pronunciar as palabras- Chamastes a policía?- preguntei finalmente. 

- Iámolo facer agora, pero primeiro preferimos chamarte a ti- díxome 
tartamudeando. 

- Podedes vir por min? Por favor quérovos axudar a buscalo- dixen firmemente 
sacando todas as forzas que había no meu interior. 

- Que?- dixo incrédulo. 
- Posiblemente estea no bosque, antes de chamar a policía poderíamos facer un 

rastro en dous grupos- pensei rapidamente- sodes impares, se vides por min 
quedaremos dous e dous e a procura será máis intensa e rápida. 

Pensouno durante uns minutos. 
- De acordo, agora mesmo vou por ti, direillo a Catarina e Pablo- dixo máis 

animado- e de contado vou por ti. 
Quitei o bonito vestido rosa que tiña posto, puxen uns pantalóns e uns tenis e fixen 

unha coleta. Cinco minutos despois un coche pitou na rúa, mirei pola ventá e vin Víctor. 
Baixei correndo polas escaleiras. 

- Onde vas?- berraron dende a cociña. 
- Vou . . . vou . . . – non podía dicirlles que ía buscar o meu mozo desaparecido 

porque non me deixaría ir- Quedei con Edu. Ata logo. 
Saín escopeteada pola porta e entrei dun chimpo no coche. Víctor corría moito no  

coche  e en menos de sete minutos xa estábamos no lago. 
- Non temos tempo que perder- dixo Víctor- eu irei con Paula, e vos os dous 

iredes xuntos- dixo mentres nos daba unha navalla a cada un- isto solo o 
levamos como seguridade ante posibles ameazas, non debemos correr riscos, 
solo a utilizaremos como defensa en casos estremos- dixo mentres gardaba a 
navalla no peto- nos rastrearemos a zona na que se dirixiu Edu, e vos 
rastrearedes a outra. 

- Non creo que Edu se atope nesa dirección- dixo Catarina sinalando en 
dirección a zona que lles tocaba rastrear- está moi lonxe do lugar onde Pablo 
perdeu a Edu. 

- Catarina, Edu pode estar desorientado, polo que pode encontrarse en calquera 
lugar do bosque, veña non perdamos máis tempo- dixo Víctor- Sorte e sede 
precavidos. 

Pablo e Catarina marcharon na súa dirección e Víctor xirouse cara min. 
- Paula, non te separes de min, da cordo? Se che pasase algo Edu non mo 

perdoaría- mirábame fixamente aos ollos, tiña os mesmo ollos que Edu, azuis 
coma o ceo- ten moito coidado e vixía as costas, pode haber algo perigoso no 
bosque. 

- O mesmo che digo. 
Xirouse e comezou a camiñar con paso rápido. Custábame seguir o seu ritmo pero 

non foi problema. 
- Se percibes algo estraño ou raro dimo- dixo Víctor. 
- Da cordo. 



Camiñamos durante horas, estaba cansada e as esperanzas se atoparnos con Edu 
minguaban co paso do tempo. Estaba coa vista cravada no chan intentando percibir 
algunha marca de zapato ou algo cando vin algo brillar no chan.  

- Mira iso- díxenlle a Víctor mentres eu corría cara a pequena peza brillante que 
había a uns pasos de nós.  

- Que é?- dixo Víctor. 
Agacheime e collina. Era unha caixa dunha xoiería, dunha cor azul brillante. Abrina 

e vin un anelo de prata que tiña un inscrito. 
- Que pon?- preguntou Víctor impaciente. 
Xireino con tino para que non me escorregase das mans. Dentro poñía 

OOXwâOOXwâOOXwâOOXwâ x ctâÄt I ÅxáxáQQ x ctâÄt I ÅxáxáQQ x ctâÄt I ÅxáxáQQ x ctâÄt I ÅxáxáQQ    
Os ollos enchéronseme de bágoas. Esta era a sorpresa da que me falara o venres. 
- Pono- díxome Víctor- Edu alegrarase cando cho vexa posto. 
Mireino, esa frase alegroume e deume esperanzas. Deslicei o anelo lentamente polo 

meu dedo, o contacto frío da prata tranquilizoume. 
- Debeu de ser por aquí cando Pablo perdeu de vista a Edu- díxenlle a Víctor. 
- Si rastrearemos esta zona a ver se atopamos algo que nos axude a identificar 

onde se encontra Edu. 
Comezamos a mirar entre os arbustos mirar entre as pedras para ver se había máis 

probas de que Edu estivese alí, pero nada mais.  
Estaba mirando estre os arbustos cando vin unhas estraña marca no chan, parecía a 

marca dunha aleta, pero como? 
Vin máis pegadas similares a  esa e comecei a seguilas. Sen me decatar, entrei no 

bosque e funme afastando de Víctor. As pegadas continuaban ata un claro e alí cesaban. 
Era estaño. Mirei ao meu arredor, podía ver unha gran vexetación bañada pola luz 
amortecina da lúa. Estaba cansada, empapada de suor, e as lágrimas estaban a punto de 
escapar dos meus ollos porque as esperanzas de atopar a Edu eran mínimas. Mirei a lúa, 
branca e brillante. 

De súpeto oín un ruído fronte miña, un rozar do follas. Non vin nada, achegueime 
lentamente ao lugar de onde proviñan os ruídos, pero non vin nada.  

Ía dar a volta cando unha sombra se moveu, mirei fixamente para esa sombra, pero 
agora permanecía inmóbil, baixei a vista e polo rabiño do ollo puiden ver como a sombra 
se movía na miña dirección, levantei rapidamente a vista e vin dous ollo brillantes preto da 
miña cara. Dous grandes ollos brillantes semellantes a diamantes. As nosas miradas 
encontráronse e involuntariamente da miña garganta escapou un berro que resoou por 
todo o bosque. O ser que me miraba asustouse e desapareceu. A vista nubróuseme e 
comecei a perder o equilibrio. Intentei correr para encontrarme con Víctor, chamaba por el, 
pero a miña voz soaba sen forza, as pernas fallábanme e caían ao chan. 

 
Sentín como dous brazos musculosos me levantaban do chan e me levaban no aire. 

Comecei a abrir os ollos e vin o sedutor rostro de Víctor. Alegreime de velo, pero non era a 
el a quen quería ver, senón a Edu.  

- Paula- dixo ao ver os meus ollos entreabertos- Paula, Paula, estás ben?? 
Pousoume no chan e comezou a  acariciarme a cara. 

- Paula dime algo- falaba nervioso- Paula, dime que tal te atopas? Que foi o que 
viches? 

- Víctor, que pasou? - preguntei xa que non recordaba nada. 
- Paula separácheste de min, e iso que te advertín- dixo- estábate a buscar cando 

pegaches un berro. Corrín hasta onde te atopabas e estabas no chan 
inconsciente e totalmente empapada. Dime recordas algo? 



- Pois . . . – tiña a memoria borrosa- si . . . pero agora mesmo vexo todo moi 
borroso. 

- O mellor será chamar a policía e levarte ao hospital para que che fagan un 
recoñecemento médico- dixo Pablo. 

- Non, espera xa recordo algo. Estaba no bosque con Víctor- as imaxes 
comezaron a virme a mente- e vin unhas estrañas pegadas, e decidín seguilas. . .  
logo cheguei como a un especie de claro.  

- Si alí foi onde te atopei- dixo Víctor. 
- E . . . o único que recordo é unha sombra que se movía no interior do bosque e 

dous ollos como dous diamantes que me miraban intensamente e logo 
desaparecían. 

- Unha sombra dis? Non sería Edu- dixo Catarina. 
- Non . . . – a verdade non analizara esa sombra- Non, Edu non. Era unha 

sombra que se movía cando eu non miraba. 
- Entonces como a viches? 
- Miraba polo rabiño do ollo, cando a mirei de fronte eu asusteime, pero ela 

tamén- dixen 
- Ela?- preguntou Catarina. 
- A sombra- aclarei- pero agora que o dis, a sombra parecía unha silueta feminina. 
- Estás segura? – preguntou Víctor. 
- Non, os recordos están moi borrosos.  
-  Non importa, o mellor vai ser denunciar a desaparición. Veña vamos todos o 

coche. 
Víctor conducía a modo, moito máis a modo que cando viñera por min , e no 

fondo agradecíallo xa que ademais do mareo sentía náuseas.  
Tras ir a comisaría e denunciar a desaparición leváronme a casa. Subín a habitación 

e mirei o reloxo. Eran as cinco da mañá??!!??!!   
Deiteime a durmir e repetíanse dous soños. Un dos soños xa o tivera 

anteriormente, era o pesadelo que se repetira unha e outra vez a noite anterior a marchar da 
casa con miña nai. E no segundo soño era moi corto, pero por iso non menos aterrador co 
primeiro. Neste soño o que se repetía era o traxecto dende o descubrimento das pegadas 
ata atoparme cos dous ollos coma diamantes. Os dous soños remataban da mesma forma, 
cos dous ollos coma diamantes fronte min.  

Ambos soños tiñan algo en común. Desenvolvíanse no claro no que me desmaiara 
tras ver eses lindos diamantes que esa figura feminina tiña coma ollos.  

Durmín ata as cinco da tarde do domingo. Pero a pesar de que durmín máis de 
doce horas estaba cansada, xa que eses pesadelos provocáranme dor de cabeza.  

 
O domingo transcorreu sen cambios, eu estaba ao lado do meu móbil esperando 

unha chamada de Víctor que me contase as últimas noticias.  
As dez da noite o meu móbil soou. 
- Si? 
- Paula son Víctor- falaba en voz baixiña- a policía está rexistrando o lago, pero 

por agora non atoparon nada. Estiven cavilando sobre o tema da sombra 
feminina. Creo que garda relación cuns feitos que sucederon en 1995. Tes 
internet? 

- Si- contestei- que sucedeu en 1995? 
- Desapareceu unha rapariga de quince anos. E non se soubo nada dela, pero hai 

algunhas historias que sitúan a esa rapaza no lago.  



- Cres que garda algunha relación coa desaparición de Edu- cada vez que penso 
neso as bagoas corren unha cortina sobre os meus ollos que me impiden ver 
con claridade.  

- Si e debemos de investigalo- dixo Víctor. 
- Mañá as cinco vente a miña casa e miraremos en internet haber que atopamos. 
- Da cordo, por certo Catarina e Pablo non van a ir, cren que a historia da rapaza 

de quince anos é unha pallasada. 
- Vale. Ata mañá Víctor. 
- Ata mañá Paula. 
 
 
O ceo comezou a despexarse e os raios solares entraron pola ventá iluminando toda 

a cociña. Soou o timbre, no reloxo marcábanse as cinco, debía de ser Víctor. Tras a porta 
alguén berrou<<Son Víctor>>. 

Xa lle dixera a Víctor que estaría sola na casa, miña nai e miña tía ían comprar e 
meu tío estaba traballando.  

Abrín a porta. Víctor sorría, pero era na súa cara non había reflexo de felicidade. 
Entrou na casa e conducino ata a cociña.  

- Apetéceche beber algo? 
- Non grazas- díxome. 
- Que tras aí?- pregunteille sinalando aos libros e periódicos que traía baixo o 

brazo. 
- Isto? Son documentos que atopei na biblioteca, neles fálannos un pouco do que 

sucedeu en 1995- sorriu- quizais nos poidan axudar. 
Sorrinlle. Estaba nerviosa, en certo modo, podíamos descubrir datos realmente 

inquietantes. Sentámonos fronte ao ordenador. Mirámonos.  
- Google?- preguntei. 
- Si, se tecleas <<1995, desaparición misteriosa Cerceda>> poida que che 

apareza algo. 
Impresionante, apareceron máis de vinte páxinas nas que se contaba o que sucedera 

en 1995 en Cerceda. 
Pasamos horas lendo as páxinas e recollendo toda a información que atopábamos 

nas páxinas. Mentres eu lía as páxinas e seleccionaba información, Víctor ocupábase dos 
libros e periódicos. 

- Vaites, e realmente impresionante- dixen. 
- Si, analicemos a información que temos. 
- Da cordo. Sabemos que en 1990 se produciu unha contaminación dos ríos 

cercedenses, uns ríos que eran unha fonte de pescado. Deles obtíñase o pescado 
que se vendía en Cerceda e nos concellos circundantes. A contaminación dos 
ríos provocou que as troitas estivesen contaminadas. Prohibiuse a explotación 
dos ríos cercedenses debido a contaminación do peixe desta zona. Todas as 
remesas de pescado contaminado foron interceptadas e ningún destes peixes 
chegou aos consumidores, ou eso foi o que se cría. 

- Neste periódico hai unha noticia realmente inquietante. Fálase que un habitante 
de Cerceda que non coñecía a historia da contaminación do pescado dos ríos 
cercedenses que se sufría dende 1990, foi pescar ao río e colleu unha gran 
cantidade de peixes para consumo propio. Este home e a súa muller comeron 
unha gran cantidade de peixe a súa morte foi irremediable. Sen embargo a súa 
filla de quince anos non morreu, as cantidades de peixe que comeran eran 
mínimas, había esperanzas de vida para a rapaza. Pero un día da súa 



recuperación, mentres estaba ingresada no hospital desapareceu. E non se sabe 
que ocorreu con esa rapaza. Este feito data de 1995- dixo Víctor. 

- Que din as historias de Cerceda?- preguntei. 
- Que esta rapaza sigue viva- dixo Víctor- e que vive nalgún dos ríos de Cerceda, 

planeando a súa vinganza. 
Víctor comezouse a rir, a causa sería a miña cara. 
- Muller non poñas esa cara oh!- dixo el que aínda seguía a rirse- Non creo que 

eso historia sexa certa. 
- Víc . . . Víc . . .- tartamudeei- Víctor pode ser certo. Non podemos descartar 

ningunha hipótese.  
- Home non- volveu a rirse- e agora a que se debe esa cara. 
- Esti . . . es . . . estiben a uns metros dunha psicópata!!! 
- Jajajajajaja- riuse estrepitosamente- que imaxinación tes, e que dramática es.  
- Que chiste, non es ti o que case es devorado por unha troita humana. 
- Veña Paula, tranquilízate, non dixeches que esa sombra humana se asustara 

cando te viu, posiblemente sexa inofensiva. 
- Creo que te estás a esquecer de un detalle- púxenme seria- esta troita humana 

pode estar relacionada coa desaparición de Edu. 
-  Solo hai unha forma de saber se esa troita-muller está relacionada con iso. 
- Cal?- preguntei teméndome o peor. 
- Ir visitar o lago. 
- Ai non, outra vez non 
- Veña se non fas por Edu faino por min- díxome mentres me poñía olliños. 
- Estás moi confundido se pensas que vou ir visitar unha troita andante por ti- 

levanteime da cadeira e collín o meu chuvasqueiro- vamos. 
- A onde? 
- A cazar bolboretas- dixen mentres poñía os ollos en branco. 
- Quererás dicir troitas- dixo mentres se ría. 
- A min non me fai graza- dixen  
- A min si, pero será mellor ir a noite. 
- Porque? 
- Porque a troitiña non creo que ande a pasearse polo lago de día como quen vai 

o centro comercial, o lago está infestado de xente polo día. Será mellor ir a 
noite. Ademais seguro que anda por alí a policía. 

- Como vostede mande ``señor das brétemas ´´, mellor dito señor das lagoas. 
Veña agora vaite para túa casa- díxenlle mentres o empurraba cara a saída. 

- As dez veño por ti, leva a caña de pescar eh!!- dixo mentres se escangallaba a 
risa. 

- Fóra, fóra, antes de que che tira unha xerra de auga por riba. 
- E iso a que ven? 
- Fóra!!!- berreille mentres me lanzaba un sorriso encantador. 
- Gústanme as mulleres con carácter- dixo. 
- Víctor. 
- Vale, vale, xa marcho. 
Cerrou a porta. Que rapaz . . . mirei pola ventá como se acercaba o coche, como 

subía ao coche e me chiscaba un ollo. Sentín que todo o meu corpo ardía e que o meu 
corazón se aceleraba. Non podía ser, era o primo de Edu, non me podía gustar, el non. 

 



As dez en punto había un Jeep branco diante da miña porta. Cando estaba a saír 
pola porta chamoume miña nai. 

- Pódese saber a onde vas?- estaba enfadada. 
- Vou dar unha volta cos primos de  . . . – a miña respiración soaba entrecortada-  

. .  . de Edu. 
- Hoxe e mellor que quedes na casa- dixo 
- Que? Por que?- protestei, quería encontrar a Edu, non podía pasar nin un 

minuto máis sen el, e ao mesmo tempo quería estar con . . . con Edu. 
- Porque si, creo que estás a pasar por malos momentos e non quero que 

comentas ningunha loucura. Primeiro a separación de teus pais e logo perder ao 
teu mozo. . . 

Os ollos enchéronseme de bágoas. 
- En primeiro lugar, non perdín ao meu mozo, vai aparecer, está nalgún lugar de 

Cerceda, seino, teño o presentimento, está por aquí- as lágrimas corría polas 
miñas meixelas- e segundo, como é que meus pais se van separar? A min 
ninguén me dixo iso! 

- Porque non estás na casa, creo que debes de estar máis tempo na casa, por iso 
hoxe non vas saír- díxome con ton ameazador. 

    Vireime e abrín a porta da entrada e . . . 
- Dixen que non- dixo miña nai. 
Cerrei de un golpe a porta e corrín cara o Jeep branco. A porta da casa abriuse 

rapidamente e miña nai comezou a berrar, pero eu xa estaba dentro do coche e non oín o 
que dicía. Comezou a camiñar cara o coche. 

- Víctor acelera 
- Que?- preguntou. 
- Díxenche que aceleres. 
- Pero túa nai . . . 
- Arranca xa. 
Miña nai estaba a piques de agarrar a maneta da porta do coche cando Víctor 

arrancou. 
- Que pasou?-preguntoume Catarina. 
- Nada- o meu ton de voz foi ameazador. 
No transcurso de un par de días a miña vida pegara un xiro vertixinoso. Meus pais 

separáranse, a boa relación que tiña coa miña nai acababa de ser esnaquizada, perdera o 
meu mozo e as esperanzas de atopalo eran mínimas, e despois estaba Víctor, igual de 
perfecto que seu primo Edu, que me acariñaba coa súa mirada, o seu sorriso . . . esto non 
era propio de min. Que me ocorría? 

Ninguén falou ata chegar o lago. Baixamos do coche.  
- Ben e cal é o plan?- preguntou Pablo. 
- Plan?- reprochou Catarina. 
- Non hai plan- dixo Víctor. 
- Non hai ningún plan planeado? Que tipo de plan é este?- dixo Pablo. 
- Pablo que non hai plan planeado- dixo Catarina. 
- Non pronunciedes máis veces a palabra plan- dixo Víctor. 
- Estou planificando o que imos facer, é un plan sinxelo, pero . . .  
- PABLO!- dixen- non digas máis veces plan. 
- Vale da cordo. 
Todos calamos, o ambiente estaba cargado de sarcasmo, nerviosismo, . . . era unha 

situación incómoda. Mirei a Víctor, estaba coa mirada perdida no chan, cunha pose moi 
masculina, cos seus musculosos brazos cruzados sobre o peito. A luz da lúa creaba no seu 



castaño cabelo un brillo prateado. Miroume cos seus ollos azuis e sorriume, amosando un 
sorriso perfecto.Non era posible. 

- Non sabemos se existe tal criatura, non sabemos se é unha muller, se unha 
troita xigante, se unha muller con poderes de troita, ou se é unha troita con 
poderes de muller, non sabemos nin se se atopa aquí nestes momentos- dixo 
Víctor- tampouco sabemos cales son as súa intencións, nin se ten raptado a 
Edu, non sabemos nada, de aí que non teñamos trazado un plan Pablo- díxolle 
con todo sarcástico Víctor a Pablo. 

- Polo que teremos que andar con moito tino fagamos o que fagamos. Debemos 
de estar preparados por se aparece tal criatura, por eso levaremos cada un unha 
navalla. Dividirémonos nos mesmos grupos que o día anterior. Cada grupo 
levará un revolver, Catarina levarás ti a arma. 

- REVOLVERES??- estaba atordoada. 
- Por favor Paula non interrompas, ambas as armas serán utilizadas en casos 

extremos, o revolver só se utilizará se non hai outra alternativa, cuestión de vida 
ou morte. 

- E porque leva Catarina o revolver? Eu son o home. 
- Si e ela é a madura, a responsable e a precavida, estou seguro que ti sacarás o 

revolver a primeira de cambio- dixo Víctor mentres Pablo se poñía encarnado 
como un tomate. 

- Ben, volveremos a rastrear a zona. Levaremos walkie-talkie para comunicarnos. 
Se algún dos grupos encontra algún ser misterioso ou perigoso deberá de avisar 
ao outro grupo e informalo da súa posición para que este acuda a súa axuda. 
Comprendido? 

- Vai esto parece unha película de tema policíaco mesturada cunha de caza 
fantasmas. 

- Mellor de caza troitas!- dixo Pablo. 
- Non é momento para bromas. Tede moito coidado, e non vos separedes, 

permanecede sempre xuntos, se nos separamos podería ser a nosa fin. Sorte. 
Víctor agarroume da man e tirou por min. O meu corazón comezou a latir con 

intensidade, non sabería porque, o sentimento de aventura, a certeza de que ía ver a Edu, o 
medo por non o ver, o feito de que Víctor me collese da man, non, isto non.  

- Debes de estar alerta, calquera ruído, calquera movemento, un presentimento, o 
que sexa, ti avísame, da cordo?- miroume, esa mirada gardaba algún secreto, 
quería comunicar algo máis que unha simple advertencia- da cordo? 

- Si- mireino, intentando comprender que me quería dicir con esa mirada. 
- Paula, por favor, se ocorrese algo, se aparecese o ser misterioso, corre, marcha- 

díxome. 
- Que?  
- Non quero que che suceda nada, Paula, é difícil de explicalo, pasar contigo 

tanto tempo nestes días, pois . . . – sabía perfectamente o que me quería dicir, e 
quería dicirlle que eu tamén sentía algo por el, pero o problema é que non sabía 
que sentía- Paula . . . 

- Que? 
- Ten coidado, se che sucede algo non mo perdoaría, es unha persoa moi especial 

para min, e a túa vida impórtame moito, e  . . . ten coidado. 
<<Caganetas>> foi o primeiro que me veu a cabeza. Estaba a punto de 

enfrontarse cun ser sobrenatural, pero non era capaz de dicirlle o que sentía a unha rapaza, 
parecíase en moitas cousas a seu primo.   



 Camiñamos durante unha hora, e chegamos ao claro, non había pegadas, non había 
rastro ningún de que por alí pasase algún ser. Mirámonos e seguimos camiñando. 

Estábamos entre o bosque, cando mirei cara o lago e vin como dúas figuras saían 
da auga.  

- Víctor mira aquilo. 
  Parecían persoas, ían collidos da man. 

- Parecen dous raparigos, non creo que sexa a nosa monstroíña- besbelloume 
Víctor 

As persoas levantaron a vista e catro ollos coma diamantes pousáronse sobre nós.  
- Pau . . . Pau . . .Paula mira como brillan, parecen  
- Diamantes- dixemos ao unísono. 
- E están mirando para aquí- díxenlle. 
- Que?- Víctor non se decatara diso, estaba reparando no resplandor dese dous 

preciosos pares de ollos, pero os dous seres estaban mirando para nós. 
- Que facemos? 
- Deberíamos avisar aos demais- dixen. 
Os seres comezaron a correr cara nós. 
- Víctor corre!!! 
Comezamos a correr. 
Sentía como me batían as polas nos brazos, nas pernas, na cara . . .  
- Aquí Víctor! Catarina Pablo, escoitádesnos?- custáballe correr e falar ao mesmo 

tempo. 
- Si aquí Catarina que ocorre?? 
- As criaturas persíguenos!! Estaremos a un quilómetro do coche na dirección 

cara a que partimos. 
- Criaturas? Hai mais de unha?- Catarina estaba alarmada. 
- Dúas en principio- dixo Víctor.  
- Agora mesmo vamos para aí!- dixo Catarina 
- Estade atentos e sede precavidos- dixo Víctor. 
- Víctor estannos alcanzando, díxenlle. 
Corría con todas as miñas forzas, as pernas non podían correr máis, estaba cansada 

e o faltábame o alento, pero as criaturas estábannos alcanzar.  
- Máis rápido Paula ou darannos alcance- díxome Víctor 
- Non podo correr máis apresa- non daba respirado. 
- Corre 
Unha pola bateume nos ollos, non vía, tropecei e caín ao chan. 
- Víctor! 
Víctor quedouse quieto, non me axudou a levantarme, mirou ao seu arredor, 

escoitou atentamente. 
- Detivéronse. 
- Que? 
- Non corren, están quietos, non os podo oír. 
- Víctor axúdame, non me podo levantar. 
- Dóeche algo? 
- Os ollos, bateume unha pola na cara e nos ollos- díxenlle. 
- Telos moi vermellos- doume a man e axudoume a levantarme. 
- Onde están?- preguntei- non os oio. 
- Cerca, seguro que están cerca. 
Quedamos calados, non se oía nada.  



- Espérame aquí, ten a man a navalla- díxome mentres me soltaba lentamente de 
entre os seus brazos.  

- Onde vas?  
- Vou mirar se os vexo. 
- Estás tolo, non se che ocorra. 
- Paula cala- estaba anoxado, asustado e ese ton autoritario non me gustou nada- 

Son maior de idade, son responsable das miñas accións e decisións, ti tes tan só 
quince anos, espera aí e obedece. 

As cuncas dos ollos enchéronseme de bágoas, pero el virouse e marchou.  
Pasaron dez minutos, e non había indicios de que as criaturas estivesen cerca.  
- Víctor? Que lle pasaría a Catarina e a Pablo? Moito tardan- preguntei 
- Muller estamos a un quilómetro do coche, levaralles tempo chegar. Vou 

intentar falar con eles polo walkie.- sacou o aparello da chaqueta e dixo- 
Catarina, aquí Víctor, óesme?  

- Si aquí Catarina 
- As criaturas non nos perseguen, pero están cerca, que tal estades? 
- Ben xa estamos chegado. 
- Da cordo, esperámosvos no claro onde Paula vira a criatura. 
- Da cordo, cambio e corto. 
Víctor e eu comezamos a camiñar en silencio, en menos de dez minutos chegamos 

ao claro. 
- Vou dar unha volta, espera por aquí, pronto volvo- dixo  
- Vale. 
Desapareceu entre a frondosa vexetación. Estaba cansada, cos ollos chorosos e 

húmidos. Coa manga do meu xersei laranxa sequei unha bágoa que esvaraba pola meixela.  
A luz amortecina da lúa bañaba a estancia. Mirei ao meu arredor, todo estaba en 

calma, o único que oía eran os pasos de Víctor ao lonxe, e nada máis.  
De repente moveuse unha pola. Silencio, logo pasos, silencio, máis pasos, silencio, 

outra vez pasos.  
- Víctor?- preguntei 
- Que? 
Solo era Víctor. Senteime sobre unha pedra . . . as miñas costas oíuse o quebrar 

dunha pola . . . silencio . . . estaba histérica, ese ruídos proviñan da miña mente.  
As esperanzas de encontrar Edu son mínimas, non o vou encontrar, a única persoa 

que me facía seguir a diante, que me daba forzas para pensar nun futuro, que me axudaba a 
esquecer os meus problemas desapareceu, e non vai volver . . .  

As bágoas deslizáronse pola miña meixela, o meu xersei atrapounas. Non podía ver, 
tiña a vista nubrada, vía a vexetación, a lúa, todo esvaecido, non podía distinguir as formas. 
Sequei unha vez as mais as bágoas co meu xersei e vin dous puntos brillantes polo rabiño 
do ollo. Mirei rapidamente nesa dirección, pero os ollos desapareceran. Levanteime 
involuntariamente. Todo estaba en calma, pero podía notar a súa presencia, notaba que 
estaban aí, non sei se estaban os dous, pero ao menos un si. Retrocedín uns pasos e como 
resposta oíuse un ruído detrás miña. Vireime, pero non se vía nada.  

Todo estaba en silencio, non os oía, non os vía, pero estaban aí. Agucei o oído, 
oíase unha respiración, entrecortada, nerviosa, solo unha respiración. Solo me estaba a 
mirar unha criatura, pero onde estaba a outra? 

Tiña que ir xunto Víctor, non podíamos estar separados agora. Pero como, se  me 
movía non sabía como ía a reaccionar a criatura, e tampouco podía chamar por el. Parecía 
que todo estaba perdido.  



A criatura comezou a moverse, sentía como a súa respiración estaba cada vez máis 
preto, sentía como o seu corpo rozaba coa frondosa vexetación. Estaba preto, moi preto 
miña. Mirei entre a vexetación e vin os seus brillantes ollos, fitaban cara min, mirábanme 
intensamente. Acercouse máis e máis, estaba a menos de dous metros de min. Os seus 
ollos estábanme a observar, analizan cada parte do meu corpo.  

Seguía a mirarme, mirábame como se me coñecese dende sempre, como se 
coñecese todos os meus trazos, pero algo sucedeu, os seus ollos entornáronse e cambiaron 
de dirección, e logo reflectiuse o pánico e a desesperación na súa mirada. Seguín a dirección 
da súa mirada e logo todo sucedeu moi rápido. De entre os árbores saltou outra criatura 
que se precipitaba sobre min, cos dentes resplandecentes e ameazadores dispostos a 
rabuñarme. Os seus ollos brillaban e pegou un grito atronador. Caería sobre min e 
romperíame os osos, pero a outra criatura saltou dende detrás miña e parou o golpe. 
Caeron sobre o chan e os dous engarzáronse nunha liorta. Que ocorría? 

Non sei que sucedeu nin sei cal era a miña expresión, tampouco sei se berrei, pero 
Víctor apareceu na escena en menos de dous minutos. Víctor sacou rapidamente o revolver 
da chaqueta e preparábase para disparar.  

- Víctor non- empurreino e caemos ao chan. 
- Estás tola- apartoume dun empurrón e apuntou co revolver as criaturas. 
- Víctor non o fagas. 
As criaturas miraron para o revolver e logo para min. 
- Víctor non se che ocorra- el miraba para elas, as elas para el. Víctor soltou o 

revolver e deixouno caer no chan. 
As criaturas levantáronse. E a luz da lúa iluminounos. Non o podía crer era el. 
- Paula 
- Edu- as bágoas comezaron a esvararme polas meixelas. 
Acercouse a min, e abraceino con todas as miñas forzas. Estaba mollado e frío. 

Sentín como a outra criatura se poñía tensa e miraba para min. 
- Edu, que che pasou, onde estabas, que che fixeron, porque estás tan mollado- 

Víctor estaba eufórico. 
-  Tranquilo Víctor- dixo- agora cho explico, antes de nada quero presentarvos a 

María, é a miña compañeira. 
Pablo e Catarina chegaron xusto nese momento. Cando viron a Edu abrazárono e 

bicárono. Estaban contentos, felices. 
- Que vos parece se imos falar ao bordo do lago, é mais tranquilo e está mais 

iluminado. 
Pronto chegamos ao lago, Edu non me soltara a man dende que me vira. Mirábame 

con eses ollos brillantes coma diamantes dos que antes me asustara. Sentámonos e todos 
mirabamos a Edu e a María. A rapariga era de cabelo louro e morena de pel, pero cando a 
luz os iluminou por completo vin unhas faccións que me asustaron, soltei a Edu e situeime 
ao lado de Catarina. 

- Que é iso?- preguntei asustada, Edu entristeceuse, vin coma unha bágoa 
esvaraba pola súa meixela. Volvino a coller da man, pero non sorriu como o 
fixera anteriormente. 

- Isto forma parte da historia- dixo mentres sinalaba as branquias que tiña no 
pescozo e das que eu me asustara anteriormente- se non vos importa comezarei 
polo principio. 

Todos asentimos. Edu suspirou e comezou. 
- O venres cando camiñabamos polo lago, Pablo e eu, chamoume a atención dos 

relucentes ollos que brillaban no medio do bosque. Cando me fixei neses dous 
ollos puiden ver unha figura feminina, e con tino de que Pablo no me seguira 
dirixinme a ela. Perseguina, xa que ela se botou a correr, pero cando nos 



atopabamos nos claro no que te vin  o sábado- dixo mentres me miraba a min- 
virouse cara a min, e vin unha rapaza preciosa- agora miraba para María- 
fíxenlle preguntas, pero no me contestaba, e cando a intentei acariciar ela 
defendeuse e rabuñoume no brazo- amosounos unha cicatriz de vinte 
centímetros- o que sucedeu logo no recordo moi ben. Podes seguir ti María. 

- Estaba nerviosa, a miña identidade permanecera no anonimato durante moito 
tempo, e agora aparecía este rubio de ollos azuis do que me namorei no 
primeiro instante no que o vin, que me descubriría e me levaría a ruína. 
Rabuñeino para ver se así se asustaba e marchaba, pero foi moi estraño o que 
sucedeu. As uñas crecéranme ata parecer coitelos, pero no reparei nisto ata ver 
o corte que tiña Edu- tragou saliva e continuo- Edu caera inconsciente e perdía 
moita sangue, non sabía o que facer, pero logo vin algo moi estraño. Nos 
laterais do pescozo comezaba  a saírlle unhas branquias como as miñas, e a 
cicatriz estaba curándose rapidamente. A súa pel estaba collendo un leve ton 
azulado, como a miña, que a luz da lúa non é apreciable, pero que si se pode 
percibir se temos unha boa iluminación. Non tiña dúbida do que lle estaba a 
ocorrer, estaba a converterse nun ser coma min. Posiblemente cando o rabuñei 
o meu ADN entrou en contacto co seu e uníronse. Non era a miña intención 
que sucedese isto- polas súas meixelas comezaron a esvarar as bágoas- foi un 
accidente. 

Todos estábamos calados, foi Víctor o que rompeu o silencio. 
- Como te transformaches nisto? 
- Sucedeu en  . . .  
- 1995- dixemos Víctor máis eu o unísono- cando comiches as troitas 

contaminadas do río, es a rapariga que desapareceu no hospital- continuei eu- 
pero  . . . 

- A noite derradeira a miña fuga mareábame, tal e como lle ocorreu a Edu, 
puiden ver como me saían branqueas no pescozo, e como se me formaban 
menbranas entres os dedos do pés- era certo, non me fixara niso- Meus pais xa 
morreran, e sabía que me converterían nun mono de feira se seguía entre a 
xente.  

- Pero eso sucedeu en 1995, estamos no 2008, deberías de ter . . . 
- Vinte e oito anos, xo sei. Supoño que as troitas contaminadas cambiaron 

intensamente o meu ADN, de aí os cambios físicos, e tamén creo que foron as 
causantes de que envelleza moi lentamente, agora mesmo teño fisicamente 
dezasete anos- melancolía, os anos de soidade reflectíanse no seu rostro como 
se fose un espello. 

Todos quedamos en silencio. Non quería separar me máis de Edu, necesitábao, 
pero vía moi difícil que a nosa relación seguise a diante. 

- Necesitades estar na auga continuamente? Como é que non afogades fora dela?- 
preguntou Pablo 

- Cando saímos fora da auga comezan a traballar os pulmóns, podemos pasar 
días fora da auga, sen deshidratarnos. 

- Porque vives apartada da sociedade?- preguntou Catarina. 
- Porque non tiña a onde acudir, ademais non é normal que unha persoa teña 

branqueas.  
- Eso solucionase con un pano de pescozo.  
- É moito máis complicado ca iso- dixo ela mirando cara ao horizonte- non teño 

familia, estou sola neste mundo. 



- Agora non- dixen mentres lle acariciaba a man, era a primeira vez que a vía 
sorrir. 

- Poderíamos construír unha casa ao lado do lago, e vivir todos xuntos nela, 
seríamos como unha familia. Xa somos adolescentes, podemos 
independizarnos- dixo Pablo- desta maneira María non estaría nunca máis sola, 
Edu podería seguir con Paula, e Víctor conseguiría despegarse dos pelmazo de 
seus pais. Catarina, sería feliz, e eu tamén lonxe dos nosos pais. Que opinades?  

Todos se miraron entre si, todos sorrían, pero ninguén dicía nada.  
- Non quero separarme de ti- díxome Edu- poderá aceptarme como un home 

peixe¿ 
- Quero ser unha muller peixe- díxenlle ao oído- que significan unhas cantas 

membranas nos dedos dos pes, e un par de branqueas, so podo vivir toda unha 
eternidade ao teu carón. 

- Ben e que dicides?- dixo Pablo mirando especialmente para María. 
- Poderíase intentar. 


