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Todo comezou hai moitos séculos, na India. Daquela os
meus nove irmáns xa naceran...



Os homes máis sabios andaban na procura dun método que 
servise para escribir calquera cantidade. O que máis se afanaba 
era aquel ao que todos
chamaban O Mestre.



Un, dous, tres, catro...



De súpeto tivo a máis grande das ideas...



...na mente do Mestre
xurdiu o meu nacemento!



O Mestre fixo unha xuntanza con todos os seus discípulos...







A grande invención consistiu na 
creación dun símbolo para expresar 
que non temos nada...



Os discípulos do Mestre quedaron abraiados ao comprobar que, a 
partir dese momento, poderían escribir cantidades tan grandes 
como quixeran...



...meus irmáns tamén se puxeron moi contentos e recibíronme cos 
brazos abertos pois, grazas ao meu nacemento, eles podían 
aumentar o seu valor.



Transcorreu moito tempo 
ata que, aló polos séculos 
VII ou VIII, comezaron 
a chegar uns visitantes 
que procedían do 
poñente...



... viñan na procura dos nosos mellores produtos para levalos á
súa terra.



Sen querer atopáronse con nós. Algúns dos visitantes mostraron 
indiferencia pero outros sentiron curiosidade...



O forasteiro quedou marabillado cando nos coñeceu.

... O Mestre explicoulle ao máis intelixente dos visitantes quen 
eramos nós e para que serviamos.



Estivemos moito tempo atravesando 
o deserto, cara onde se oculta o 
Sol...



... ata que chegamos a unha rica e fermosa cidade na que os 
homes vestían longas túnicas e levaban turbantes na cabeza. 
Chamábanse árabes.



O home co que viñeramos tíñanos esquecidos nun 
recuncho da súa casa mentres ensinaba aos seus 
visitantes todos os outros produtos que trouxera da 
nosa terra, a India.



Ata que un día veu á casa alguén moi especial. Era 
un personaxe moi respectado pola súa sabedoría.

O home que nos trouxera mostrounos ao seu amigo. Cando me 
viu non saía do seu asombro... Afirmou que eu era máis valioso 
que a máis perfecta das xoias.



¡Este home foi 
a nosa 
salvación! 
Presentounos a 
outros homes 
sabios que 
tamén se 
entusiasmaron 
con nós.

Moi pronto todos os mercaderes e a maioría da xente nos utilizaba...



Alá polo século XIII pasou algo que foi verdadeiramente 
transcendental...

...un mercader italiano, 
chamado Bonaccio, chegou 
a onde nós estabamos. Traía 
con el un espelido rapaz que 
era seu fillo.



Leonardo utilizaba uns estraños símbolos para representar 
cantidades, dicía que eran números romanos.

Para facer contas servíase 
dun aparello que levaba con 
el a todas partes e que 
chamaba ábaco.



Fibonacci quedou apampado cando 
soubo da nosa existencia e 

superioridade para facer cálculos, 
sobre todo cando me coñeceu a min.



Deuse conta que, grazas a min, cada un dos meus irmáns podía 
ter valores diferentes, dependendo da posición que ocupasen.



Púxose tan contento que nos levou con el para a súa terra e, 
para que todos nos coñecesen,

Por sermos dez, 
coma os dedos, 

chamáronnos 
díxitos.

decidiu escribir un libro 
onde nós eramos os 
protagonistas...



Así chegamos a Europa. A xente entusiasmábase cando nos 
coñecía. Non obstante, algúns dicían que eramos un produto do 
diaño e perseguíannos a nós
e aos quen nos utilizaban...



A pesar de todo, moi pronto nos fixemos imprescindibles 
tanto para os sabios coma para a xente máis humilde.

... ¿que sería do mundo actual se non existiramos nós?

Mesmo hoxe en día nos utilizan os 
nenos máis pequenos...



Pois xa vedes, todo empezou grazas ao meu nacemento. Pola 
aparición dun ser que, segundo din algúns equivocada mente, 
¡non vale NADA!
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