
A pantasma do colexio. 

O colexio CEIP “As Mercedes” tivo hai moitos ...,moitísimos anos 

un antigo Fundador. Era un vello huraño e malhumorado que non 

tiña relación con ninguén. Aquel fundador morreu solo no colexio 

e di a lenda que foi enterrado na oficina do director, xusto detrás 

da parede do despacho. 

 Si, é verdade: detrás da silla do director do colexio hai un cadro 

del e din que cando un neno ou nena vai ao baño ou a facer unhas 

fotocopias á sala de profesores, o pantasma do fundador, aínda que 

os está vendo, non sae, pero está axexando.  

Os profesores do centro non saben nada do que está a suceder, 

pero o Fundador rapta aos nenos cando os ve, fai unha “copia en 

robot” e, o neno que volta á clase é en realidade unha máquina, un 

robot. O neno orixinal queda en posesión do Fundador quen o 

primeiro que fai é  cortalles a cabeza, pero un día os profesores 

déronse conta do que estaba a suceder porque a un neno-robot 

caeulle un líquido estrano e comprobaron que aquel rapaz non era 

normal, que en realidade non era un ser humano. 

Os profesores chamaron a moitos científicos para ver se eran quen 

de dar unha resposta a aquela situación tan estrana. Os científicos 

repartíronse por todo o colexio, mais horror!!! Un apareceu sen 

cabeza no cuarto de baño, outro no almacén...  e así foron 

morrendo todos, tamén os profesores. 

O colexio pechou. Ninguén sabía como solucionalo. O Fundador 

foi matando a todos os que lle facían frente e foise adueñando de 

toda a cidade e a todos os fixo os seus súbditos-robot, pero...aínda 

lle quedaban os nenos e nenas de 5º de primaria que ían salvar a 

cidade e ao mundo das poutas do Fundador do colexio “CEIP As 

Mercedes”. 
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