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O pequeno

 Max
 era un neno que 

facía karate.

Polas noites tiña medo de que lle viñesen 
atracar a casa porque estes días estaban a 

pasar cousas moi raras no seu barrio.





Ah! Perdoádeme, non me presentei.
 Eu son

 Valeria.

Vivo en fronte de Max e el é o meu mellor amigo. 
Quere investigar o que pasa no seu barrio porque 

é un pouco fanático da investigación.





Max, no seu cuarto, ten un 
botón                                  

camu�ado coa parede,             
que comunica cun cadro           

que se abre e chega                     
a un laboratorio.



Max chámame 
e entramos no 

laboratorio.        
É a primeira vez 

que entro.



No laboratorio ten un mapa       
no que marca sucesos estraños, 
como desaparicións de cidadáns, 

animais e obxectos.



Tamén ten unha rede de altofalantes a través da que 
se oe todo nun radio de cinco metros arredor da casa. 

De repente escoitamos o seu pai falando con alguén 
cunha voz extraña.

Parecía coma se falase un extraterrestre. E iso que Max 
coñecía todos os idiomas do mundo. 
– GAHTUYDHIPN!
Non se entendía nada!



QUERES UN
VASO DE AUGA?



O pai de Max ofreceulle un vaso de auga.

Escoitamos pasos cada vez máis preto.

Puxémonos moi nerviosos.

Saímos ver que pasaba pero non atopamos ninguén. 



NON!!



Ao día seguinte, Max avisoume de  que        
seu pai se comportaba dun xeito moi raro.
Como era festivo, pasamos moito tempo         

investigando o caso.
Ao �nal do día xa tiñamos claro que un         

alieníxena absorbera o seu cerebro. 

A xente ríase del pola rúa e no traballo      
pola súa forma de andar e falar. 
Ás veces falaba nun idioma raro. 

Ninguén o entendía nin sabía que lle pasaba. 



Un día seguimos a Antonio, o pai de Max, ata o traballo.

Atopamos unha porta e entramos por ela.

Vimos un cadro moi bonito, achegámonos e descubrimos 
un pequeno tradutor usado polo xefe do traballo.

O xefe falaba a mesma lingua ca Antonio!!



PARECE UN
TRADUTOR

ÚSAO
O XEFE

Atopamos un 
botón vermello 
e, pola intriga, 
premémolo. 



Para a nosa sorpresa, 
abriuse unha porta que 
nos conduciu...

... ao laboratorio de Max! 

Intentamos atopar unha            
explicación cando o xefe de     
Antonio, que se decatara da 
porta aberta, apareceu diante    
de nós.

Parecía enfadado e levounos a 
outro cuarto onde estaban todas 
as persoas, animais e cousas 
desaparecidas do barrio. 





Pechounos no cuarto pero cunha pinza do pelo 
que tiña eu conseguimos abrir a porta. 

Escapamos canda todos os que estaban          
alí encerrados.

Entre eles estaban dous nenos, 
xoel e Alicia,

que quixeron axudarnos na nosa investigación 
para aclarar o misterio.



– É COMA SE FOSEN ALIENS QUE QUIXESEN 
DOMINAR O MUNDO –dixo Alicia.

– SI, TES RAZÓN –dixo Xoel.
– ESCÁPASENOS ALGO –propuxen eu.

– SI. O PORQUÉ –dixo Max.



Corremos cara á casa de Max e pechamos o laboratorio 
porque non era seguro.

Ao cabo dun pouco entendemos por que o laboratorio 
de Max estaba unido á o�cina do seu pai: 

A TRAVÉS DO LABORATORIO DESAPARECÍAN OS OBXECTOS E AS 
PERSOAS, E ESPIÁBANNOS PARA QUE NON OS DESCUBRÍSEMOS!

Tiñamos que descubrir que lingua era a que falaban;   
ao mellor así poderiamos solucionar o enigma.



IMOS
ESPIALOS!

VALE!



Alicia estaba dicindo:
– MAX, TEMOS QUE INTENTAR FALAR CON TEU PAI…

Cando de súpeto apareceu Antonio: 

– OMOC SETSEDIUP RAPACSE?



TEMOS QUE
FALAR CON EL!

ESTOU
DE ACORDO!





Puxémonos a pensar e démonos conta de que 
falaba ao revés!

Max empezou a falarlle no seu idioma.
– EDNED ODNAC SALAF ISA?

– EDNED EUQ IECEPME A RALLEBART –dixo Antonio.



A min e mais a Max 
colleunos Antonio  
e levounos onda o 
seu xefe.



– ORODIPEL, OÑET SO SECAPAR.
– COMO QUE ORODIPEL!? ENTÓN É LEPIDORO –dixemos nós.





– POR QUE FACEDES ISTO, PAPÁ? –preguntou Max – POR QUE ROUBADES OS 
ORDENADORES, OS TELEVISORES...
– PARA ARRANXALOS. EN REALIDADE, A TRAVÉS DELES INTENTABAN ROUBARNOS A NÓS.
– QUE!!?? –preguntei eu.
– E OS RAPACES? POR QUE ROUBADES OS RAPACES?!
– NÓS NON ROUBAMOS RAPAZ NINGÚN. SÓ QUERIAMOS QUE ALICIA E XOEL NOS AXUDASEN 
PERO VÓS DESCUBRÍSTESNOS ANTES DE PODER EXPLICARLLES O NOSO PLAN.
– E ESA LINGUA ESTRAÑA?
– ESTRAÑA!! NON TE DECATAS DE QUE VÓS A ENTENDEDES! E TAMÉN VÓS SABEDES FALALA. 
ESA LINGUA ERA PARTE DO QUE VOS ESTABAN ROUBANDO.





ENTÓN ENTENDÉMOLO, 
E DECIDIMOS QUE TAMÉN NÓS 

TIÑAMOS QUE AXUDAR.
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