Quepi é unha nena que sempre se
sentiu estraña en Dot, o seu planeta.
Xunto con Udai, Nil-Om e o seu bobó,
unha curiosa mascota, intentará descubrir a súa verdadeira orixe indo máis
aló do universo coñecido.

CONTA
NOVE ESTRELAS
Iso era o que querían os gardas de Pasanup.
Bobós entolecidos polo ruído.
Bobós eliminados das rúas.
Nunha daquelas cazas de bobós, o animal descontrolouse
máis do habitual. Era aínda pola tarde, polo que a nena e el
estaban a soas nos túneles: Udai e Nil-Om non regresarían
ata a noite. O bobó remexíase alterado no colo de Quepi,
que o suxeitaba con todas as súas forzas. O son agudo empregado polos gardas chegaba moi amortecido aos túneles,
pero era igualmente molesto para o animal. Quepi apertouno contra si durante moito tempo, ata que por fin o ruído
cesou e o corazón do bobó latexou novamente en calma.
Quepi afrouxou a forza coa que o suxeitaba, pois sentiu que
lle doían os brazos. Aliviada, dedicoulle un sorriso ao bobó.
Nese momento, decatouse de que o animal tiña algo dentro
da boca, algo que penduraba dunha cadea que ela
levaba colgada do pescozo.
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—Non! —exclamou Quepi.
Quepi arrincou bruscamente o medallón da boca do bobó, pero xa era
tarde. O medallón estaba cuberto pola
baba espesa do bobó e xa só quedaba a metade daquela bóla prateada:
o resto desintegrárase. A nena puido
sentir como as bágoas lle esvaraban
polas meixelas.
—Por que fixeches iso? —berroulle
ao bobó—. Era o único que tiña sobre
a miña orixe! Como chegaremos agora
ao planeta do que proveño?
Asustado polos berros de Quepi,
o bobó escondeuse nun recuncho,
entre as sombras. A nena abriu os
restos do medallón coas mans trementes. Media imaxe proxectouse no
túnel traendo ante os seus ollos aquel
mundo verde de enormes rusgalias.
Pero faltaba gran parte da proxección:
a metade daquel bosque de árbores
descoñecidas, un anaco das flores do
chan. E case toda a extensión de ceo
nocturno.
—Perdemos case todo o ceo… —lamentouse Quepi—. Pero por que
tiveches que comer o meu medallón?
Non hai cousas suficientes para destruír en todo Pasanup?
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A parte do firmamento que xa non estaba correspondíase xusto coa que Quepi coñecía polos mapas que moitas
veces lle debuxara Udai sobre a terra branca de Dot.
En cambio, aquela outra metade, máis alá da constelación
de Cariandre, éralle totalmente allea. En realidade, ninguén
sabía que había despois daquel conxunto de astros que
marcaban o límite do Universo coñecido.
Como podía mostralo o medallón?
Aquel misterioso obxecto sen dúbida proviña dun lugar
máis alá de todo.
No extremo daquel ceo irreal, ao outro lado da constelación de Cariandre, algo chamou poderosamente a atención
de Quepi. Un brillo verde e distinto, moi afastado, pero
moi forte. Non reparara nel antes porque o ceo era demasiado grande. Mais agora que o medallón amosaba
só unha metade, a verdade parecíalle tan evidente que
non puido entender como non se decatara do que tivera
ante os ollos todo o tempo. Todas as copas das árbores,
todas as rusgalias do chan estaban inclinadas, apuntando
a aquel resplandor.
—É un mapa! —exclamou Quepi, sentindo que a súa voz
facía eco nos túneles—. O medallón proxecta un ceo
estrelado que contén un mapa!
Andrea Maceiras

Conta nove estrelas
Edicións Xerais
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UNHA CUESTIÓN DE PESO.
Se subises a unha báscula noutro
planeta, non pesarías o mesmo
ca na Terra. Onde serías coma
un gatiño? E onde pesarías
igual ca un elefante?

Saturno
o teu peso
x 1,13

Xúpiter
o teu peso
x 2,64

Lúa
o teu peso
x 0,16

Marte
Terra
o teu peso

Venus
o teu peso
x 0,91

Mercurio
Sol

o teu peso
x 0,38

o teu peso
x 27,90
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o teu peso
x 0,38

PARECIDOS POUCO
RAZOABLES.
Unha das constelacións máis coñecidas é a Osa Maior. Os antigos
denominárona así porque lles parecía un oso. Atópala por aquí abaixo?
Pista: en galego tamén se coñece como Setestrelo.

Na Idade Media, moitos peregrinos europeos que facían
o Camiño de Santiago utilizaban a Vía Láctea para chegar
a Compostela.

SUDOKU ESPACIAL.
Fíxate nos debuxos do sudoku
e completa as casas baleiras. Pero,
ollo! Lembra non repetir ningún dos
catro debuxos no mesmo bloque,
columna ou fila.
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CURIOSIDADES GALÁCTICAS.
O Universo é incrible e agocha moitas curiosidades. Saberías indicar cal
destas afirmacións sorprendentes sobre o Universo non é certa?
1. Nuns 4500 millóns de anos, o Sol consumirase e converterase

nunha xigante vermella.
2. As galaxias máis grandes poden conter un billón de estrelas.
3. A luz tarda 8 minutos e 20 segundos en percorrer a distancia
entre o Sol e a Terra.
4. O Sol ten uns 4000 anos de idade.
5. Podemos atopar xeo nos aneis dalgúns planetas xigantes.

SARILLO DE SOMBRAS.
Fíxate ben nos detalles destas sombras e indica cal podería pertencer
a esta nave espacial.
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