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Á miña familia. Aos meus amigos. Aos que quero. 
Aos que están ao meu carón e aos que sinto preto  
aínda estando lonxe.

E a Marta, que sempre está aí.

Historia dun rueiro

MIXTO
Papel procedente

de fontes responsables

FSC® C109440



Había unha vez un rueiro coma moitos outros. 
Tiña casas, farois, árbores... e veciños que non 
se coñecían.

No número 15 vivía Camila. 
Sempre se ouvía moito ruído. 
Os veciños pensaban que estaba xorda 
e que poñía a tele moi alta.



Mais Camila non estaba xorda. 
En realidade, a causa de tanto balbordo eran... 
dez bebés que non paraban quietos nin un segundo!



Camila non se atrevía a falar co seu veciño, o señor Martínez. 
Parecíalle tan serio e tan teso! Seguro que non lle gustaban  

os meniños e que a mandaría a paseo...

O señor Martínez traballaba na cidade. 
Era un prestixioso avogado, como antes o foron 

a súa nai, o seu avó e o seu bisavó.



Mais, en chegando á casa, o señor Martínez 
transformábase. 

«Oxalá tivese público!», lamentábase. Mais os seus veciños 
eran unha galiña xorda coma unha pedra e un dragón 

enorme con pouco sentido do humor.

Tiña unha afección secreta: 
facer malabarismos como se estivese no circo!



A verdade é que alí en fronte non vivía ningún 
dragón enorme. 

Como o rato Filipe era moi creativo, 
atopara un enxeñoso remedio para manter 

a distancia o seu perigosísimo veciño.

O veciño do señor Martínez era un ratiño pequerrecho que 
vivía atemorizado desde que un gato se mudara á casa de en 

fronte. E todos sabemos que comen os gatos, non é?


