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Por fin...  A miña familia, a familia Grela Pereiro, xa ten casa 

propia.   
Dende que os meus pais, Helena e Xosé, se casaron, fai xa 

dezaoito anos, viviron sempre na casa dos meus avós maternos.   Alí 
nacemos meu irmán mais eu e atopabámonos moi a gusto, xa que 
estamos moi unidos, agás Agustín mais eu...   Pero dende sempre, o 
soño dos meus pais era comprar unha casa de pedra e restaurala. E 
hai dous anos despois de moito buscar atopárona.  

É moi grande e estaba bastante ben conservada, aínda que lle 
tiveron que facer algunha reforma: tirar algún tabique, cambiar a 
fontanería,  electricidade, cambiar portas e ventás, reformar a 
cociña...  Só un dos dous baños ao que lle puxemos un espello e 
billas novas e logo  se limpou en profundidade e dúas habitacións ás 
que se lle dou unha man de pintura e se lixaron e vernizaron os 
mobles  as conservamos tal como estaban.   Unha das habitacións 
do primeiro andar foi cambiada completamente e converteuse 
nunha biblioteca cun ordenador e moitos estantes con libros de 
todo tipo xa que na miña familia somos moi afeccionados a lectura.  
Ao redor da casa hai bastante terreo, cando os meus pais o viron 
por primeira vez só había toxo e malas herbas,  pero pensaron que 
alí podían facer un marabilloso xardín cunha pequena piscina e o 
invernadoiro que meu pai sempre soñou.   Tamén hai un taller para 
gardar as ferramentas, un garaxe para os nosos dous coches e un 
faiado enorme onde meus pais gardaron moitos dos mobles que 
había na casa antes de que nós nos instalásemos.   En fin...  é 
perfecta! 

 Fai só dous días que nos mudamos, cando entrei quedei 
plantada na porta, marabillada coa súa ampla entrada, ao lado 
dereito unhas escaleiras de caracol que subían cara o segundo andar,  
á fronte unha porta finamente labrada que nos daba a sensación de 
entrar no salón dun marqués;  ao lado esquerdo un longo espello 
que cubría case toda a parede...  

- Aparta idiota- díxome o meu irmán dándome un empurrón que 
case me lanza contra o espello.  

- Imbécil... - berreille.  
O apampado do meu irmán Agustín ten 18 anos e en outubro 

comezará a estudar veterinaria na universidade de Lugo, dende 
sempre lle encantaron os animais.  É un rapaz alto e forte.  Non vos 
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vou dicir que é marabilloso e un bo irmán, porque non o é; tenme 
farta.  Os meus pais cren que é un santo, pero...  non.  El quixo que 
a súa habitación fora reformada, non a conservou e converteuna 
nunha horrible habitación de cor verde, puah...  dáme noxo.    

A miña habitación é a máis fermosa de toda a casa.  Nada máis 
vela, encapricheime dela, pedín que a quería para min tal e como 
estaba.   É unha habitación bastante ampla, ten unha ventá enorme 
dende a que se ve perfectamente o xardín.  Hai un moble baixo de  
madeira sobre o cal hai unha vitrina con moitos bonecos dos 
anteriores donos da casa, vese que son antigos, pero aínda así son 
fermosos; tamén ten unha cama feita de madeira e labrada 
coidadosamente.  Supoño que os anteriores habitantes eran persoas 
adiñeiradas.  Hai un gran armario decorado con motivos similares 
aos da cama. 

Por certo, eu chámome Nuria e acabo de cumprir 15 anos.  Todo 
o mundo di que son unha rapaza moi madura para a miña idade e 
que teño os pés na terra (“de momento”, estas dúas palabras son as 
que lle escoito murmurar sempre á miña nai cando fan referencia a 
iso) 

Onte cando saín a pasear a Tarzi, o meu can, coñecín a Carla e 
Hadrián, dous irmáns que vivían a dous minutos da miña casa.  

- Fiu fiu... - asubiou o rapaz- que can máis bonito tés, podo 
tocalo? 

- Si claro, é moi bo- contestei.  
- Ai que rico! Como se chama?- preguntou a rapaza loura de 

grandes ollos verdes.  
- Chámase Tarzán, Tarzi para os amigos- chanceei.   
- Que gracioso, es moi guapiño- dixo a rapaza dirixíndose a Tarzi 

mentres o acariciaba.  
-  Eu chámome Hadrián- dixo o rapaz estendéndome a man- e 

ti? 
- Eu chámome Nuria- estendinlle a man e deille dous bicos.  
- Perdoa- dixo a rapaza deixando de acariciar a Tarzi- eu son 

Carla- acercouse e doume dous bicos- Quen es, a nova veciña que se 
instalou na casa de pedra do fondo do camiño?.  

- Si, chegamos onte pola mañá; e vós vivides por aquí? 
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-Si vivimos cincuenta metros máis arriba, somos irmáns aínda 
que non o pareza- a verdade é que non o parecían posto que el é 
moreno, de ollos escuros e  non moi alto, o contrario ca ela.  

 Pasamos toda a tarde xuntos e ensináronme os lugares máis 
interesantes de Cerceda o parque acuático, o auditorio, a biblioteca 
municipal...  Carla, que ten a miña mesma idade presentoume as súas 
amigas, que posiblemente dentro de tres días cando empece o novo 
curso, serán as miñas compañeiras de clase.  Foi unha xornada moi 
agradable.  

... ... ... ... ... ... .  
 

A semana seguinte foi unha semana axitada co cambio de 
colexio, coñecer novos profesores, novos compañeiros, comezar a 
estudar, etc.  Tiven que organizar a miña habitación para colocar 
comodamente o material escolar, para iso quitei todos os bonecos 
dunha das vitrinas e coloqueinos na vitrina do lado.  Entre elas había 
unha boneca fermosa feita de porcelana,  tiña un vestido amarelo 
con flores azuis, os seus enormes ollos de cor verde resaltaban na 
súa cara tan branca coma a neve, o pelo levábao recollido en dúas 
trenzas perfectamente peiteadas, era preciosa.   

-Voulle chamar Flor, gústache o teu nome Flor?- dixen en voz 
alta.  Despois de contemplala durante uns minutos deixeina na 
vitrina cos demais, iso si, en primeira plana.   

Ese mesmo día cando acabei de cear dirixinme cara o meu 
cuarto, Tarzi estaba gruñindo na porta co pelo do lombo de punta. 

- Tranquilo Tarzi, que che pasa?- Cando entrei no meu cuarto 
comprobei que o meu irmán- tan simpático coma sempre- tirara os 
meus libros da vitrina e puxera a Flor enriba da cama. 

- Agustín... - berrei, saíndo do meu cuarto e dirixíndome cara el- 
Quen te cres ti para tirarme as cousas ao chan? Madura dunha vez! 

- De que “cousas”me falas nena?- díxome, mirándome con cara 
de “esta rapaza toleou”.  

- Non me mires así, sei que fuches ti- acuseino 
- Veña Nuria, deixa de amolarme con parvadas ¿queres? Teño 

máis cousas que facer que “tirarche cousas” a ti -dixo con desdén-
¿creste o centro do mundo ou que? 

-Agustín, non mintas! Quen ía ser si non? 
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     -Unha pantasma, non te amola - dixo con ton burlón e entrou 
no seu cuarto sen darlle máis importancia.  

- IMBÉCIL.  
 
 Hoxe, despois de tanto esperar, meu irmán marcha para Lugo.  

Despois das leas e de  recoller, día si e día tamén, os meus libros do 
chan e poñer a Flor outra vez na súa vitrina, iso si, despois de 
calmar a Tarzi que se atopaba sempre na mesma posición diante da 
porta. Creo que meu irmán o fixo para que non o bote de menos 
cando marche, pero non facía falta tantas molestias da súa parte.   

- Vamos rapaces, apurade, ou chegaremos pola noite a Lugo- 
berrounos miña nai dende a planta de abaixo.   

Eu saín apresuradamente da miña habitación e dirixinme cara o 
coche.  Cando cheguei aínda non estaba meu irmán alí, menos mal 
que era el o interesado en chegar canto antes, que senón...   

O coche arrincou e en dúas horas chegamos á residencia do meu 
irmán.  Era moi bonita, tiña mobles moi modernos feitos de caoba,  
as paredes da sala eran de cor laranxa, o sofá de cor marrón e tiña 
unha ampla fiestra que daba a un parque. O seu dormitorio estaba 
amoblado cunha cama niño, enfronte dunha mesa e un andel, a cor 
verde das paredes  producía unha sensación relaxante ...  Chegou a 
hora das despedidas, miña nai choraba e abrazábao coma se non o 
fora volver a ver en dous millóns de anos  

- Voute estrañar irmanciña- díxome cando meus pais escoitaban, 
pero en canto se despistaron- Era boa...  

- Eu a ti tamén te vou a estrañar pouco- díxenlle poñendo a voz 
máis doce que puiden.  Non me contestou e continuou falando cos 
meus pais.  

Cando xa tiña un pé fóra do seu piso meu irmán chamoume e 
doume unha aperta, a verdade é que si que o vou botar de menos, 
agora que el non vai estar quen me dará problemas.  Devolvinlle o 
abrazo.   

Marchamos e noutras dúas longas horas de camiño chegamos á 
casa.  Dirixinme cara á miña habitación a deixar a miña cazadora e 
na porta estaba Tarzi gruñindo e rascando a porta coa pata, abrín a 
porta e...  outra vez os meus libros estaban no chan, algúns bonecos 
no sitio destes, e Flor enriba da cama.  Mira ti por que Agustín 



 7

tardara tanto en ir ao coche, estaba a preparar a miña despedida, 
como o quero!  Agora tócame recoller unha vez máis! 

Ao día seguinte levanteime cedo, para poder ir andando á escola 
con Carla. Hadrián non viña con nós porque ten dezasete anos e vai 
a Ordes.  Na escola, agardábannos as nosas compañeiras para 
comezar a xornada de clase.  As tres e dez chegaron rapidamente, xa 
que os luns son días lixeiros porque as clases que temos non son 
moi duras.  Carla e mais eu volvemos a casa.  Normalmente 
agardamos a que chegue o autobús que trae a Hadrián, pero os luns 
non remata coas clases ata as seis.  Carla despediuse e díxome que ía 
pasarse pola miña casa a iso das cinco que quería que eu lle 
contestara unhas dúbidas que tiña sobre matemáticas.  Cando 
cheguei á casa a comida estaba agardándome, así que pousei a miña 
mochila e comecei a comer os ricos macarróns que a miña nai me 
deixara preparados. Ao rematar dirixinme ao meu cuarto que tiña a 
porta aberta.  AAAHHH, as miñas cousas estaban descolocadas 
outra vez!!!! Como pode ser se o meu irmán non está?. Tarzi estaba 
aos pes da cama ladrando cara Flor. 

- Mamá, ven rápido –berreille á miña nai que estaba na planta de 
abaixo.  

- Que pasa filla?- preguntou 
-Sube por favor, ven a ver isto- mentres miña nai subía, 

permanecín esperando no corredor.  
-Estás pálida  ¿qué che pasa?- preguntou preocupada 
- Mira a miña habitación mamá, esta mañá cando marchei 

quedaba perfectamente ordenada.  
- Por favor filla -dixo cambiando o ton de preocupación polo de 

enfadada- non digas parvadas, seguro que o deixaches mal colocado 
e caeu só- díxome moi convencida das súas palabras 

- Que non mamá que o deixei todo no seu sitio – protestei- 
asegúroche que estaba todo ben colocado 

- Mira Nuria recolle a habitación e non me quentes a cabeza, 
estou moi ocupada, si me axudaras un pouco máis na casa e te 
deixaras de parvadas sería mellor.  –xirouse con cara de enfado e 
descendeu rapidamente as escaleiras de caracol.  

Que explicación ten o que está a ocorrer no meu cuarto? 
Deiteime sobre a cama pensando no que pasara, pasábanseme 
moitas ideas pola cabeza, pero ningunha tiña sentido.  Estaba eu 
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somerxida nos meus pensamentos cando a porta do meu cuarto se 
abriu sobresaltándome. Era Carla. Xa eran as cinco da tarde? Que 
rápido se me pasara o tempo.   

-Ola- díxome mentres entraba e se sentaba no borde da cama- 
que fas aí deitada?- calou esperando a miña resposta que non 
chegou.  Proseguiu -vaia! Vexo que non estás moi faladora...  

-Que? ... perdoa, estaba a pensar... Dime... que dicías? 
-Preguntei que facías aí deitada pero non fai falla que me 

contestes, debes estar pensando en algún rapaz alto, guapo, valente 
que virá a buscarte para levarte o seu  palacio no seu cabalo branco 
onde seredes felices para sempre. -burlouse  

-Exacto!-limiteime a contestar- Que querías?... e por favor sé o 
máis breve posible. 

- Pero por que estás tan borde? 
- E que me doe a cabeza e quero descansar, así que por favor... 
-Eeh... Está ben...Um...En realidade- dixo mentres abría o libro o 

máis rápido que puido- quería preguntarche como se fai este 
exercicio e que non acabo de entendelo porque... -seguiu falando de 
hipotenusas e catetos, pero a miña cabeza non a daba seguido.  

- EOO- berroume Carla- estou aquí! ¿vesme? Son Carla e estou 
falando contigo, pero é coma falar coas paredes, pásache algo?-¿si 
me pasa algo? Claro que me pasa algo pero non  sabía se dicirllo ou 
non, podía tomarme por tola e rirse de min. En realidade quería 
contarllo, necesitaba contarllo a alguén.  

- Hoxe cando cheguei da escola a miña habitación estaba 
desordenada...  

- Claro, igual que cando marchaches – díxome ela 
-Non, cando saín da habitación esta mañá estaba perfecta e 

cando volvín os meus libros estaban no chan e Flor enriba da cama 
en vez de na vitrina e Tarzi estáballe a ladrar coma se estivese 
posuído - reprocheille- Isto xa me leva pasando dende fai varios 
días, pero eu pensaba que era o meu irmán, pero agora que el non 
está... - fixen unha breve pausa para despois continuar- non sei que 
puido pasar.  

- Seguro que simplemente as cousas caeron soas, terías un libro 
mal colocado que esvarou caeu e arrastrou ós outros- dixo ela 
restando importancia.  

- Non, porque...  
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- Non lle deas máis voltas seguro que todo ten unha explicación 
lóxica- dixo interrompéndome- Agora podes axudarme co exercicio, 
por favor? 

... ... ... ... .  
Esa noite custoume durmir, dábame medo pensar nas posibles 

causas do incidente, pero non podía evitalo, era todo tan estraño.  
Sentíame moi confusa e incluso avergoñada polas posibilidades que 
cheguei a valorar.  Despois de moito pensar quedei durmida, de 
súpeto espertei porque me pareceu sentir un ruído na habitación, 
abrín os ollos, prendín a luz, alí non había nada, así que apaguei a luz 
e seguín durmindo.  Á mañá seguinte, cando me levantei, Flor 
estaba ao meu lado na cama non me daba conta de deixala alí. .  
Como chegou Flor ata o meu lado? Sería ese o ruído que escoitei 
pola noite? Ou en realidade collina eu e non me acordo? Ante esa 
posibilidade, non lle quixen dar máis importancia e dirixinme á 
cociña para almorzar.  De camiño á escola comenteille a Carla o da 
boneca,  ríndome porque me estaba empezando a volver paranoica, 
aínda que seguía pensando que o dos libros non era normal.  Era 
martes, polo que non puiden regresar á casa ata as seis, 
acompañábame Carla xa que tiñamos que facer xuntas un traballo de 
Historia.  Cando entramos no meu cuarto, Carla puido comprobar a 
que me refería o día anterior, xa que a miña habitación volvía a estar 
desordenada outra vez e Tarzi gruñía cara cama. 

- Caramba, vaia rebeirada- díxome Carla ríndose de min- Tarzi 
tranquilo e lóxico que te poñas así Nuria é unha desordea... -cando 
me viu a cara calou de súpeto.  

- Carla, non é que eu sexa desordenada, é que volveu a pasar o 
mesmo que onte e o de antonte e o de antes de antonte...  isto é ao 
que me refería: Flor enriba da cama, os meus libros no chan, estas 
outras bonecas no sitio dos libros, Tarzi toleando. - dixen 
intentando non alterarme demasiado -non entendo o que ocorre 
pero xúroche que cando saín do cuarto pola mañá cada cousa estaba 
no seu lugar.  

- Non pasa nada, axúdoche eu a colocalo- agachouse e apañou os 
libros do chan- xa verás como todo ten unha explicación lóxica -
aínda que agora a súa voz denotaba dúbida-.  

Acabamos de recoller e dirixímonos á biblioteca do piso de 
abaixo para poder buscar a información para o noso traballo.  Meus 
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pais estaban traballando así que encontrabámonos soas na casa. 
Tardamos en facer o traballo máis do previsto porque tiñamos o 
pensamento noutro lugar.  Ao acabar fomos buscar a Hadrián e 
demos unha pequena volta polo campo da feira. Regresamos os tres 
á miña casa, meus pais aínda non volveran. Sentámonos na sala a ver 
a televisión cando escoitamos ladrar a Tarzi, dirixímonos correndo 
ao meu dormitorio. A primeira en entrar foi Carla que quedou 
plantada na porta, pálida e con cara de espanto.  

- Que che pasa?- preguntou Hadrián, asomando a cabeza pola 
porta- Vale, a habitación está un pouco desordenada pero non é 
para tanto, a miña está peor- continuou el, que non comprendía esa 
actitude por parte da súa irmá.  

- Aquí pasa algo moi estraño- afirmou Carla, pasou ao interior da 
habitación, seguida por Hadrián e por min.  

Conteille a Hadrián todo o que me levaba sucedendo dende que 
comezaran as clases.  A Hadrián custoulle moito crerme, de feito de 
cando en vez votaba unha gargallada porque cría que o estaba a 
vacilar. Tivo que intervir Carla, e moi seria, contoulle o que ela viu 
para que o seu irmán  se deixara de rir  e nos tomara en serio:   

. - Carai!, iso é realmente estraño, estánseme poñendo os pelos 
de punta- dixo Hadrián amosándonos o seu brazo- soa a fenómenos 
paranormais. 

-Que podemos facer para descubrir que é o que está pasando?- 
preguntei            

- Non sei... se probamos investigando a historia da casa, os 
antigos habitantes... - propuxo Carla.  

- Si, pero onde podemos atopar información sobre ela? A quen 
lle podemos preguntar?- preguntou Hadrián.  

-Podemos mirar en internet- propuxen eu, aínda que non moi 
convencida de que en Internet houbera información- que vos 
parece? 

- Pois imos á biblioteca, a que estamos esperando?- dixo Hadrián 
xa cun pé fóra do cuarto.   

Seguímolo polas escaleiras de caracol e entramos na biblioteca.  
Sentámonos en fronte ao ordenador.  

- Que podemos poñer para comezar a investigación?- preguntei 
eu 
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Comezamos a dicir posibles palabras para o buscador, pero en 
ningunha das páxinas Web atopamos algo que nos servira de axuda.  

-Creo que atopar a historia desta casa vai ser máis complicado do 
que parecía –afirmou Carla.  

... ... ... ...  
Os dous días seguintes non tiveron froitos, xa que seguíamos sen 

atopar nada. Tarzi continuaba ladrando de vez en cando cara a miña 
ex-habitación, xa que eu asustada debido ós sucesos que se 
producían nela decidín instalarme na habitación de invitados. 
Prometinme non entrar na habitación a non ser que fose 
absolutamente preciso. Pero aínda así cando paso por diante da 
porta recórreme un calafrío que me chega ata os pelos da caluga. 
Non podo deixar de pensar na poderosa forza que cambiou a miña 
vida. 

  Hoxe pola tarde, xa á desesperada decidín preguntarlle á miña 
nai, de forma indirecta, se sabía algo dos antigos propietarios da 
casa, coa escusa de que era un traballo para a clase de galego.  Ela 
díxome que no faiado, aparte dalgún moble da casa quedaba algunha 
caixa con obxectos persoais dos donos anteriores, debido a esa 
estraña costume de meu pai de gardalo todo, pero dubidaba que o 
que podía atopar me fose útil.  Esta información fixo que me 
alegrase de tal modo que saín correndo da casa e funlle timbrar a 
Carla e a Hadrián.  

-Ola, xa sei onde podemos atopar algo- díxenlles cunha felicidade 
que non me collía no peito- no faiado da miña casa hai mobles e 
obxectos dos antigos donos da casa.  

-Non me digas- contestou Carla cun sorriso de orella a orella- esa 
si que é unha boa noticia.  

- E por que non nolo dixeches antes?- interrompeu Hadrián, que 
se sentía amolado polo tempo que perderan buscando información 
en Internet, podendo ter o que buscaban tan preto.      

- Eu pensei que no faiado só había mobles baleiros, pero miña 
nai acaba de dicirme que meu pai ten gardados algúns obxectos 
persoais.  

- Que vos parece se imos o sábado, así temos todo o día para 
buscar información- propuxo Hadrián, que se vía moi animado.   

- De acordo, pois quedamos o sábado ás dez na miña casa- 
afirmei esperando que chegara pronto ese día.  
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... ... ... ... ...  
O sábado pola mañá espertei cedo, debido á emoción provocada 

polo día de traballo que nos agardaba.  Ás dez da mañá chegaron 
Hadrián e Carla, que estaba vestida cun chándal vello, era a primeira 
vez que a vía vestida así, normalmente sempre vai moi ben amañada, 
perfectamente combinada  e sen descoidar ningún detalle da súa 
vestimenta, fíxome moita graza vela con esa indumentaria.  Sen 
embargo el ía vestido máis ou menos coma sempre, con eses 
farrapos que utiliza por roupa.  Nada máis entrar eles pola porta 
subimos correndo as escaleiras de caracol cara o faiado.  Acordamos 
que Carla revisaría nos libros dos estantes, Hadrián buscaría nas 
caixas soltas que había entre algúns mobles e eu remexería nos 
caixóns.   

O primeiro que revisei foi unha mesa de comedor que tiña dous 
pequenos caixóns que lamentablemente estaban baleiros.  Nalgún 
dos outros mobles había documentos antigos que non nos 
aportaban nada, pero aínda así mireinos a fondo para que non se me 
escapara ningún detalle.  

Carla pasou folla por folla todos os libros do andel coa esperanza 
de atopar algo de interese, cousa que lle levou máis de dúas horas.  

-Eh, mirade! – berrou Hadrián- mirade o que atopei!!- dixo 
mentres erguía un libro, nós deixamos o que tiñamos entre mans e 
acercámonos apresuradamente a el, que abriu o libro e comezou a 
ler- Ten piedade de min, oh Deus, segundo a grandeza da túa 
misericordia... 

- Boh, déixate de parvadas, isto é algo serio, segue buscando, non 
podemos perder o tempo- berreille enfadada.  

- De acordo, de acordo, non te molestes, só era unha broma- 
dixo mentres se agachaba lentamente cara a unha caixa que estaba 
chea de follas e depositaba nela o libro.  

-Que hai aí dentro?- pregunteille acercándome con curiosidade.  
- Non sei, aínda a acabo de abrir.  Pero míraa ti se queres e eu 

sigo con esta- dixo el apartándose da caixa e collendo outra nova.  
Ó abrila puiden ver de preto o libro que Hadrián tivera nas mans, 

era unha fermosa biblia de veludo  negro con fíos dourados na 
cuberta que debuxaban unha cruz en releve e un marcador de cor 
gris sobresaía do libro... Deslicei  a man sobre o veludo recorrendo 
toda a superficie, era tan suave... Pasei uns segundos pasmada 
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mirando a cuberta ata que decidín deixar a Biblia a un lado para 
despois levarlla á miña nai, seguro que lle gustaba. Continuei 
mirando na caixa, había un montón de recibos feitos a man de 
doutores que lle reclamaban a un tal señor Don Ramón Fuentes 
Fraga moitas pesetas.  No medio de todos estes recibos había unhas 
fotos en branco e negro, nunha delas podía verse a unha rapaza 
duns sete anos, moi fermosa coa súa longa melena solta, sorría á 
cámara cun sorriso que expresaba moita felicidade; sen embargo na 
outra víase á mesma rapaza, con aproximadamente doce anos, a súa 
longa melena xa non estaba, descansaba sobre a cama con moi mala 
cara e abrazada a Flor.  Ós pes da cama había unha muller 
embarazada chorando mares, dende logo, quen tería o mal gusto de 
sacar esa foto.  O lugar onde transcorría esa imaxe resultoume moi 
familiar...  eu vira esa estancia anteriormente...  era a miña 
habitación!!  Aquelas dúas persoas eran parte da familia que vivira 
nesa casa.   

-Mirade isto pódenos interesar- Hadrián e Carla acercáronse a 
min- Mirade esta foto, hai algo que vos resulte familiar- estendinlles 
a foto onde aparecía o meu dormitorio.  

- Si isto... - titubeou Carla- esta é a túa habitación, non? E esta é a 
túa boneca.  Carai, que mala cara ten esta nena.  

- E se esa nena fora a primeira propietaria de Flor, pode ser 
non?- os irmáns seguiron mirando detidamente as fotos e falando 
delas. Eu continuei revisando o contido da caixa, os meus ollos 
volveron caer sobre a Biblia, a verdade é que non sei como non 
reparara antes en que o marcador non era tal, se non que era un 
recorte de xornal dobrado en catro partes.  Abrina e despreguei o 
recorte: 

 
11 de Decembro de 1967 
A nena Esperanza Fuentes García filla do coñecido avogado don Ramón 

Fuentes Fraga e de dona María García Vilas, recibiu onte os sagrados 
sacramentos á idade de 13 anos, despois dunha longa enfermidade que a mantivo 
encamada durante 5 longos e duros anos.  

Visitada polos máis recoñecidos médicos do lugar, que non puideron dar coa 
cura da súa rara doenza e que soamente puideron aliviar as súas dores ata o 
último suspiro.  
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Os seus pais Don Ramón e dona María e o seu irmán menor Carlos rogan 
unha oración pola súa alma.  

-Rapaces, mirade o que atopei, creo que xa sei quen é esa nena - 
dixen levantando a necrolóxica no aire- Esperanza Fuentes 
Rodríguez.  

- A ver- dixo Carla quitándoma da man cun movemento moi áxil 
e despois comezou a lelo. - Por que cres que é ela? –preguntoume 
cando a rematou de ler.  

- Porque a nena que aparece nesa foto parece estar moi enferma 
e a muller que está ao lado aparenta estar moi afectada, tal vez sexa a 
súa nai, dona María 

- Vale, hai posibilidades de que sexa ela- dixo Hadrián- pero de 
todas formas non podes estar segura.  

- Tes razón. Cres que algunha delas pode ser a nosa pantasma? 
- Eu penso que pode ser a señora María. Pénsao, seguramente 

cando estaba viva se acostumou a estar aos pes desta cama coidando 
á súa filla. Agora continúa aquí esperando a que a súa filla volva, e 
mentres cóidalle a súa boneca para que a atope en bo estado ao 
chegar... 

- Hadrián, tes demasiada imaxinación... pero é posible, moi 
posible...   

... ... ... ... ... ... .  
Os días seguintes pasámolos na biblioteca da miña casa 

buscando información en Internet acerca dos espíritos e de como 
comunicarnos con eles para axudalos a cruzar cara o outro lado, só 
que ningunha das páxinas Web que atopamos tiña o máis mínimo 
sentido, aínda que pensándoo ben, nada do que nos estaba a suceder 
o tiña.  Os tres nos sentíamos impotentes xa que , como diríamos en 
matemáticas, tíñamos medio problema resolto pero aínda nos 
faltaba o cálculo final. O único que se nos ocorreu facer que tivera 
algún sentido foi ir ao cemiterio a ver se alí atopabamos algo.  
Tivemos sorte, atopamos o panteón familiar dos Fuentes Rodríguez, 
alí atopábanse enterrados: Esperanza; a nosa pantasma María morta 
o 2 de Febreiro de 1968 tan só mes e medio despois da súa filla e o 
seu pai Ramón falecido no ano 1998, trinta anos despois.   

 
- Nuria- díxome Carla - temos que falar contigo, onte pola noite 

estivemos falando Hadrián e máis eu e, se cadra é unha parvada, 
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pero recordamos que fai anos algúns veciños dicían que a filla 
menor dos Fernández podía comunicarse cos espíritos, nós nunca 
lle fixemos caso, non eran máis que un ruxe-ruxe pero...  

- Pensades que a rapaza podería axudarnos?- preguntei ansiosa- 
hai días que non entro na miña habitación, cada vez que paso por 
diante da porta bótome a tremer.  

- Podemos intentar falar con Paloma, que así se chama a rapaza, 
se cadra ela quere escoitarnos, aínda que non sei...  a xente burlouse 
moito dela. - dixo Hadrián.  

- Como facemos para falar con ela?- preguntei 
- Buscamos o número da súa casa na guía e chamámola- 

contestoume. 
Dirixinme rapidamente ao teléfono e collín a guía: 
- Sabedes onde viven os Fernández? Aquí os números 

organízanse por parroquias... 
- Non estou moi convencido, pero creo que vive no Barroso de 

Queixas- Hadrián enrugou o entrecello con xesto pensativo- si, no 
Barroso de Queixas. 

- Aquí está Fernández Castro, A. Ten que ser este, non hai máis 
Fernández.   

  Paseille a guía a Carla para que falara ela. Tardaron bastante ata 
que ao final a voz grave dun home soou ao outro lado do teléfono. 

- Si, quen é? 
- Boas tardes, son Carla, unha amiga de Paloma, está na casa?- a 

súa voz non se alterou a pesar da mentira, ela non coñecía a Paloma 
xa que é maior que nós.  

- Non sei agardade un momento- houbo silencio ao outro lado 
do teléfono ata que: 

-Ola!- soou unha voz aguda e desagradable- Quen es?  
- Ola, si... eu chámome Carla- respondeu ela sorprendida ante a 

desagradable voz de Paloma- meu amigos e mais eu queríamos falar 
contigo 

- Falar comigo? Ti dirás 
-  Queríamos pedirche axuda, pero non é un tema do que se 

poida falar por teléfono... 
- Pero pódesme adiantar algunha información... 
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- Non, mellor non... pero de verdade que é moi urxente... 
Poderías vir mañá a Cerceda? Se non imos nós a Queixas, danos 
igual. 

- Mañá xa teño que ir a Cerceda así que podemos quedar por aí- 
ao escoitar estas palabras Carla relaxouse notablemente, tiña medo a 
que Paloma rexeitara a idea de intentar axudar a uns descoñecidos. 

- De acordo quedamos na Taberna, que hora che parece máis 
axeitada? 

- As seis vaivos ben? 
- Perfecto. Moitas grazas Paloma, de verdade que che agradezo 

moito que veñas a falar con nós. 
- De nada muller, pola túa voz parece que a cousa é grave, así 

que tratarei de axudarvos.  
- Deica mañá. 
- Deica mañá. 

........ 
Entramos na Taberna, nunha mesa había unha muller soa, 

parecía que agardaba a alguén. Acercámonos dubidosos. 
- Perdoa, es ti Paloma- preguntou Carla 
- Si son eu, e ti debes de ser Carla e estes os teus amigos- 

saudounos cun sorriso, realmente era moi fermosa a pesar da súa 
voz. Os seus cabelos ondulados eran da cor do lume. Os seus 
fermosos ollos eran grandes e de cor verde. Co seu sorriso podía 
conseguir que calquera persoa confiase nela. Realmente parecía 
imposible que aquela persoa que tiñamos diante puidese 
comunicarse cos espíritos, unha verdadeira parvada. 

- De que queriades falarme? 
- Preciso a túa axuda... De verdade, na miña casa pasan... cousas 

estrañas –supliqueille atopando a duras penas as palabras axeitadas- 
creo que é unha pantasma, e coma ti... 

- Eu non vos podo axudar- a súa expresión cambiou 
radicalmente, as súas faccións volvéronse duras e a súa voz fría- non 
sei porque mo contades a min... 

- Paloma non te enfades, de verdade que precisamos axuda e 
coma no pobo se di... 

- Iso son parvada, a xente non ten vida propia e inventa a dos 
demais- dixo mentres se levantaba, collía o bolso e daba media volta. 
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- Por favor Paloma non te vaias- berrou Hadrián- Nuria precisa a 
túa axuda de verdade. 

Vimos saír a Paloma pola porta, unha enorme decepción 
instalouse no meu corazón, que ía facer sen Paloma.  

... 
Unha tarde non o puiden soportar máis, así que collín un taxi e 

fun á casa de Paloma.  Toquei ao timbre.  
-Está Paloma? 
- Si son eu, quen es?  
- Son Nuria falamos o outro día- contestei 
- Nuria? Non recordo 
- Si, na miña casa pasan cousas estrañas, acórdaste agora? 
- Déixame en paz, xa che dixen que non che podo axudar- 

volveu berrar e colgou o porteiro electrónico.  Timbrei outra vez.  
- Non me penso mover de aquí ata que me escoites, aínda que 

teña que pasar toda a miña vida timbrándoche.  Estou desesperada, 
é que non o entendes?- insistín.   Despois duns segundos sen obter 
resposta falou: 

- Está ben, sube 
Durante unha hora estiven relatando con pelos e sinais todo o 

que sucedera dende que chegaramos a aquela casa facía xa dous 
meses, comezando pola desconfianza que me inspiraba meu irmán, 
os ruídos da habitación, Tarzi, a desorde, Flor...  mostrándolle o 
artigo do xornal, as fotos atopadas no faiado...  

- Espero que todo isto non se trate dunha broma, porque non 
tería ningunha graza, asegúrocho- dixo cando acabei de narrarlle o 
meu relato.   

Despois dunha breve pausa continuou: 
- Se cadra podo axudarche.  Dende sempre tiven un don, tamén 

o tivo miña avoa, podo comunicarme cos espíritos, pero é algo que 
levo moi en segredo porque a xente non está preparada para 
entendelo e o que é peor, non o respecta.  Se che axudo isto debe 
quedar entre nós, de acordo?- asentín coa cabeza e prometín que 
non llo ía dicir nin aos meus mellores amigos.   

Dirixímonos xuntas cara a miña casa sen falarnos, entramos.  
Meus pais aínda estaban traballando así que a casa estaba baleira.  
Subimos as escaleiras de caracol e dirixímonos ao meu dormitorio. 
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Paloma estivo un momento inmóbil observando cada recuncho da 
habitación.   

- Esta é Flor?- Preguntou agarrando a boneca 
- Si- contestei 
- Agora non hai ninguén na habitación.  Imos poñer a boneca na 

vitrina, polo que me contaches ela é o que fai que a pantasma 
apareza- colocou a Flor na vitrina e saímos ao corredor, estivemos 
esperando en silencio, ata que uns minutos despois sentimos uns 
suaves ruídos dentro do dormitorio, Tarzi chegou  gruñindo.  
Entramos.  Puiden ver que Flor estaba outra vez enriba da cama.  

- Que queres?- preguntou Paloma 
- Xa cho contei, non te das conta do que acaba de suceder- 

contestei 
- Silencio!- dixo facendo un leve movemento coa man- agora non 

falaba contigo.  
Unha corrente de nervios atravesou o meu corpo e puxéronseme 

todos os pelos de punta ao comprender que Paloma estaba vendo a 
dona María na miña habitación.  

-Túa mamá non está aquí –túa mamá? A pantasma non era dona 
María?- xa hai moito tempo que marchou- dixo Paloma en voz alta 
falando con alguén que eu non vía pero intuía que estaba na cama, 
continuou falando. 

-Seguro que estivo, cariño, estivo contigo ata o final. - fixo unha 
breve pausa. 

- Túa nai morreu...  hai anos, pouco despois de ti, porque sabes 
que estas morta verdade?- outra pausa. 

- Estiveches enferma durante cinco anos, os médicos non 
puideron curarte- dixo Paloma recordando a necrolóxica do xornal e 
preguntou- Por que estás aquí? xa non hai nada que te reteña -outro 
breve silencio 

- Ah!- exclamou Paloma sorprendida- así que a túa boneca se 
chama Flor! incrible! -Así que a anterior dona da boneca máis eu 
pensamos o mesmo nome. 

- Non te preocupes- continuou dicindo Paloma- Flor estará ben 
coidada -outro silencio. 

- Claro cariño prométoche que Flor terá un sitio especial onde 
estar, paréceche ben unha vitrina para ela soa?- preguntou, esperou 
uns segundos e dixo 



 19

- Si creo que si, é hora de que corras a abrazala...  
... ... ... ... ... .  

Paloma contoume que falou coa nena que aparecía na foto, con 
Esperanza, estaba confundida, Paloma cree que a coincidencia do 
nome da boneca foi o que provocou a súa presenza. Paloma 
prometéralle que a boneca ía estar nunha vitrina para ela soa.   

- Entendería que despois do que pasou non quixeras quedar con 
ela, se queres lévoa comigo.  

- Supoño que asusta un pouco, pero creo que Esperanza querería 
que quedase na súa habitación, é todo o que podo facer agora por 
ela.  Grazas por todo.  

Estábamos Paloma e eu na cociña falando do sucedido cando 
chegaron meus pais, contámoslle todo o que acababa de acontecer.   

 
O día seguinte cando vin a Hadrián e a Carla díxenlles: 
- Non ides a crer o que vos vou dicir: foi todo unha broma do 

meu pai- mentín.  
  
 


