
O MISTERIO DO CONTRABANDISTA

Hai uns anos vivían en Galicia catro. Eran dous nenos e dúas nenas,

moi amigos. Vivían nunha cidade da provincia da Coruña. Chamábanse

Miguel, Anxo, Ana e Carla.

Todo comezou unha tarde de verán na que os catro amigos estaban a

xogar na praia da cidade. De repente, viron algo flotando no mar. Era

unha botella cun anaco de pergamiño escrito! Metéronse na auga a collela

e  leron:  “A mercancía  xa  está  en  marcha,  pronto  estará  na  cova  e  a

venderemos ilegalmente a un bo prezo”. Os catro nenos sabían que estaba

prohibido vender cousas ilegalmente na súa cidade. Dixeron que tiñan que

investigar máis para saber quen quería vender, porque se llo contaban á

policía non lles ía crer nin unha palabra.

Despois, ao día seguinte, reuníronse a carón das rochas da praia e

comezaron a falar sobre este tema. Todos tiñan a mesma resposta sobre o

pergamiño que encontraron. Sabían que había alguén na cidade que quería

vender ilegalmente algunha cousa. Estiveron toda a tarde dándolle voltas

a iso do pergamiño, pero Anxo púxose a pensar que podían vender esas

persoas. Primeiro pensou que podía ser algún tipo de alimento. Logo pensou

que iso non podía ser xa por que alguén ía a vender alimentos. E máis

tarde decatouse de que o que podían vender ilegalmente e polo que valía a

pena eran as xoias. Nese momento foi buscar aos seus amigos e a contarlles

o descubrimento que acaba de facer. Cando o contou os demais déronlle a

razón.  Porque  uns  días  atrás  saíra  no  telexornal  que  roubaran  un

cargamento de xoias que se dirixía a Portugal.  E tamén porque na sía

cidade pagaban impostos por poder vender xoias e outras cousas. Estiveron

pensando onde podía haber unha cova ata que chegou o momento de irse á

casa. Cando Ana ía para a súa casa comezou a chover e logo a saraibar,

resgardándose  nun  soportal  e  oíu  unhas  voces  masculinas  dicir:  “O

cargamento de xoias chegará en tren dentro de dous días”.  Ana non se



atreveu a mirar quen falaba, xa que tiña medo de que a vira  e foran a

por  ela.  Cando  oíu  os  pasos  dos  homes  xa  moi  lonxe  saíu  do  seu

escondedoiro e dirixiuse cara a súa casa. Ao día seguinte ao levantarse

vestiuse e foi cara onde estaban os seus amigos. Cando lles contou o que

acontecera os  seus  amigos  dixeron que tiñan que  intervir.  Dous  nenos,

Anan e Miguel irían inspeccionar a praia na busca dunha cova, mentres,

Anxo e Carla irían á estación de tren a ver como chegaba esa mercancía.

Aos dous días, Anxo e Carla foron á estación a inspeccionar e viron uns

homes cun cargamento bastante grande.  Seguíronos ata que se  meteron

nunha furgoneta e fóronse en dirección á praia. Anxo decatouse de que un

deles levaba unha pistola escondida debaixo da camiseta. Contoulle a Carla

o que vira e dixo que os seus amigos estaban en perigo. Mentres, na praia,

Ana e Miguel seguían buscando a cova na que supostamente máis tarde se

ían encontrar as xoias. Buscaron bastante e ,de súpeto, Miguel viu unha

greta que saía dunha rocha o bastante grande para caber dentro un home

de estatura alta e moito maior que eles, os dous nenos.

Miguel chamou a Ana que vira a greta da rocha. Decidiron entrar un e

quedarse outro vixiando. Antes de meterse na cova Miguel díxolle a Ana

que  tiña  que  haber  outra  entrada,  porque  por  aí  non  ía  caber  o

cargamento de xoias. Meteuse e foi adentrándose pola greta ata chegar a

un espazo máis amplo. Diante do neno había unha porta moi grande, era

de aceiro e ferro e tiña un pecho. Miguel intentou abrila pero a porta non

cedía.  Mirou  nos  petos  e  encontrou  un  clip,  forzou  o  pecho  ata  que

conseguiu que a posta cedese e púidoa abrir. Miguel non daba creto do que

vía, diante del había zafiros, rubís, xoias de ouro, de prata, de bronce...

Agora  sabía  que  no  só  roubaran o  cargamento  de  Portugal,  sabía  que

roubaran outras cousas.

Mentres,  fóra  Ana escoitou  un  son  dun motor,  asomouse  e  viu  a

furgoneta e ao cargamento de xoias. Rapidamente, Ana dirixiuse á greta e

tapouna todo o que puido con rochas.  Despois  escondeuse detrás dunha



rocha  e  observou  a  varios  homes  quitando  as  rochas  que  ela  puxera

precipitadamente. O homes metéronse na cova. Ana viu a dúas persoas na

outra punta da praia. Decatouse de que eran outros homes, eran os que

levaban o cargamento! Seguiunos agochándose detrás das rochas. Os homes

chegaron á punta da praia,  colleron unha barra e comezaron a remar.

Ana pensou e dixo: “A entrada grande da cova debía estar ao outro lado”.

Meteuse  na auga e  nadou cara onde desaparecera a  barra.  Ao chegar

dividiron unha porta de metal moi grande, por non dicir grandísima. A

porta tiña un mecanismo que facía que se abrise e se cerrase. Antes de que

se cerrase Ana meteuse dentro da cova. O primeiro que viu dentro da cova

foros  aos  homes.  Despois  moita  mercancía,  e  logo,  ao  fondo  viu  unha

habitación cuns  barrotes,  era  unha cárcere!   E non sabedes  que estaba

dentro, pois era Miguel. “Pobre Miguel”, dixo Ana sen que escoitaran. Ana

estaba nunha esquina detrás dun moble. Xunto ela había unha tubaxe cuns

enganches. A nena comezou a escalar pola tubaxe, porque Ana era moi

boa  escalando.  Chegou  ata  arriba  onde  había  unha  ponte,  correu

silenciosamente por ela ata que chegou ao final. Nese momento xa estaba

na outra punta. Debaixo dela encontrábase a cárcere, e Miguel. Baixou

por outra tubaxe. Pero non viu que Miguel lle dicía que non baixara. Pois

el tamén vira a pistola que levaba un deses homes. Ana baixou e puido

liberar a Miguel pero vírona, e capturárona. Nese mesmo momento alguén

saía da cova e Miguel estivo a punto de quedarse dentro da cova. En vez

de nadar, o neno agochouse nun oco dunha rocha bastante grande. Por

desgraza  vírono.  Tivo  sorte  porque  a  greta  dese  oco  era  moi  longa  e

terminaba nunha reixa. Esa reixa conduciría á praia. Comezou a correr

en dirección á comisaría de  policía.  Non puido saír  da praia porque o

atraparon antes. Nese momento empezaron a baixar á praia axentes de

policía. O contrabandistas soltaron ao neno e dirixíronse á outra punta da

praia.  Un dos contrabandistas disparou e feriu a un policía.  Os demais

policías  seguiron  aos  demais  contrabandistas.  Entraron  pola  porta



mecánica e detiveron a todo o persoal pero uns escapáronse. Fóronse nun

barco e navegaron por mar aberto. Esa mañá saíu e todos os titulares a

noticia.

Os catro nenos estaban moi orgullosos de si mesmos.  Rescataran a

cidade  duns  contrabandistas.  Decidiron  fundar  unha  asociación  de

detectives e chamárona: “A axencia de detectives AMC”. Sabedes por que?

Porque esas siglas querían dicir: “Axencia de Casos Misteriosos”. A axencia

foi  un éxito,  recibiron bastantes  casos  que  resolver  e  todos  terminaron

completos.  Pero eses casos xa son outra historia.  Creo que volo contarei

máis tarde.

Case dous anos despois aos contrabandistas detívoos a policía nunha cidade

no outro lado do Océano Atlántico. Porque os catro amigos lles axudaron á

policía a encontralos. Na honra a Miguel, Anxo, Ana e Carla, construíron

unha estatua na que aparecían os catro. Colorín, colorado, este conto está

rematado.

Carlos Gil. 4º A


