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Dende que se creou o primeiro

videoxogo, hai uns setenta anos, ata a

actualidade, a evolución foi inmensa.

Pasamos de xogar en dúas

dimensións, en branco e negro,

contra a máquina, a xogar contra

medio planeta, en rede, en

mundos metade ficción,

metade realidade.
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DÉIXANOS SEN PRAIAS
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Pódese facer surf este verán?

Si, é un dos deportes máis seguros para
non contaxiarse de coronavirus! É ao aire
libre, individual e practícase en auga sal-
gada, onde parece que o virus non pode
vivir. E ademais, a calor da praia parece
que tampouco lle senta ben ao virus. 

Entón, as escolas de surf están abertas

para quen queira ir?

Si, hai que ter máis precaucións que outros
anos, pero xa temos todo preparado para
recibir os nenos quen teñan ganas de
pasalo ben e facer actividades no mar.

Cales son as precaucións

que hai que ter?

Pois os grupos son de
12 persoas como má-

ximo, nas clases
mantemos a distan-
cia de seguridade
de 2 metros, é obri-
gatoria a máscara

ata antes de entrar
na auga, dentro das ins-
talacións da escola, os
nenos teñen que seguir
un percorrido marca-
do... tamén lles pro-
poñemos que traian
o traxe de neopreno

da casa e se non o teñen, debido a situación
do coronavirus, estamos a vender uns de
segunda man, desinfectados, moi baratos. 

Poden ir nenos e nenas de todas as ida-

des?

A partir de 5 anos poden vir. O único que
pedimos é que saiban nadar e que teñan
ganas de aprender. O surf poden practicalo
persoas de todas as idades.

Na escola Prado Surf tamén organizades

campamentos…

Empezan a finais de xuño. Son campa-
mentos multiaventura. Ademais de surf,
practicamos paddle-surf, kayak, bici, xogos
de orientación… E estamos organizando
algún campamento onde os nenos van po-
der quedar a durmir nalgunha praia es-
pecial da costa galega.

Onde podemos atoparvos?

Nas praias da Lanzada (O Grove), Patos
(Nigrán), Bastiagueiro (Oleiros) e Sabón
(Arteixo). 

O SURF É UN DOS
DEPORTES MÁIS
SEGUROS ESTE VERÁN”

Entrevista con José Diéguez,
Escola Prado Surf
www.pradosurfescola.com
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Seica foi un carniceiro alemán,
de Frankfurt, emigrante en New
York, quen inventou o hot-dog.
No paso do século XIX ao XX,
en New York había emigrantes
de  todo o mundo: alemáns, ir-
landeses, italianos, polacos, ru-
sos, checos, húngaros e, natu-
ralmente, galegos.

Polo visto, o carniceiro ale-
mán vendía salchichas quentes
na rúa e, para que os seus clien-
tes non queimasen as mans ao

comelas, ocorréuselle metelas
nun bolo de pan. A idea tivo
un éxito sensacional e o carni-
ceiro vendeu millares de hot-

dog ou cadelos quentes polos
campos de béisbol e as praias.
O nome deberon poñerllo por
parecerse o bocadillo a un
Dachshund ou can salchicha.

Busca polo estadio:

Luva. Peza do vestiario que co-
bre a man. Esta, grande e de
coiro, úsase no béisbol para
coller a pelota.

Bóla. A de béisbol é unha esfera
de cortiza envolta por fíos de al-

godón, cuberta toda de coiro co-
sido a man. Pesa 142 g. exactos.

Can. Este é un Dachshund, ta-
mén coñecido como can sal-
chicha.

Miñoca. (Arenicola marina)
Anélido que habita os areais e
esteiros, onde escava galerías.

Sufraxista. Muller que exixía
a concesión do voto feminino.
Nos EUA as mulleres non pui-
deron votar até 1920. 

Xamón York. Xamón cocido,
orixinario da cidade inglesa de
York, non da cidade de New
York.

Blutwurst. Morcela alemá, feita
cunha mestura de sangue de por-
co con outros ingredientes.

Salame. Salchichón italiano.

Choulán. Embutido galego feito
coas vísceras do porco que non
serven para o chourizo.

Síux. Indio de América do Nor-
te. Na fin do século XIX os síux
foron derrotados polo exército
dos EUA e levados a reservas.
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Un cadelo
quente
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SOLUCIÓNS: luva (2G);  bóla (8C);
can (3,4EF); miñoca (1B); sufra-
xista (7,8F); xamón York (3B);
blutwurst (5F); salame (7,8H);
choulán (4G); síux (6E)

HISTORIA
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entres os membros dos Lu-
mens ao completo xogaban na

chaira,              observá-
baos desde a distancia, oculto

tras unhas sebes. 
Quería achegarse, darlle as

grazas a Mariola por sacalo
dun pesadelo a noite anterior
e, se lograba conter o seu or-

gullo e reunir valor, pedirlles formar parte
do seu grupo. O que sempre desexara,
aínda que non fose capaz de recoñecelo
ata o de agora.

Uxía corría mentres trataban de darlle
caza Tristán, Mariola e Xurxo, aínda que
este último quedaba moi atrasado e refolgaba
cada poucos pasos. Debía pesar máis de
sesenta quilos! Brais pensou que coñecía
adultos menos corpulentos que aquel neno. 

—Esa Uxía é escorregadiza coma unha
anguía —murmurou Brais, ao ver que
todos se volvían tolos tentando atrapala.

Entón notou un movemento imprevisto.
Alguén se achegaba ao grupo dende un
lateral. Unha persoa adulta que camiñaba
de xeito moi estraño, como se non fose
capaz de dobrar de todo os xeonllos. Ou
como se lle pesasen toneladas os pés, pero
tivese a necesidade imperiosa de chegar
ata os nenos.

Se non lle enganaba a vista era o pro-
fesor de matemáticas!

Si, non había dúbida, era el. Brais co-
ñecíao ben. E outra vez tiña aquela mirada
de chalado, cos ollos vermellos e a boca
medio aberta.

Eran babas o que lle escorregaba desde
o queixo e lle mollaba o peito da camisa? 

Que noxo, pensou para si mesmo o
rapaz acazapado.

De inmediato, abandonou o seu agocho
e asomouse para pegar un bo berro de
advertencia a quen agardaba que pronto
fosen os seus amigos:

—Eh, vós! Coidado!
Os Lumens detiveron o seu xogo de

golpe e volvéronse na súa dirección. Pero
tamén o profesor. E, agora que se fixaba
Brais, estaba máis preto del que dos outros
rapaces, así que a manobra saíralle bastante
mal, porque o home cambiou de rumbo e
dirixiuse cara a el.

Apertaba o paso, como se dar-
se conta de que tiña unha presa
ao alcance lle dese folgos.

Ou lle abriu o apetito,
veulle á cabeza de súpeto
a Brais. Un pensamento
terrible, pero era a mesma
sensación que tivera na
clase; que o profesor que-
ría comelos.

Tamén Mariola, Xurxo,
Uxía e Tristán déronse con-
ta de que o profesor estaba
alí e ía directo cara a Brais,
así que, puxéronse en mar-
cha como se sempre estive-
sen preparados para unha
situación como aquela. 

Coñecíanse ben.
Uxía serpeou como unha

becha para tentar distraer a
atención do profesor. Xurxo co-
mezou a gritar e facer espaven-
tos, ao mesmo tempo que Tristán
corría cara a Brais para bo-
tarlle unha man se era ne-
cesario. Mariola, pola súa
banda, pechou os
ollos e apertou
as pálpebras
coma se es-
tivese moi
concentrada. 

Á mente de
Brais chegou a
voz da súa nova ami-
ga, como un rumor moi
afastado pero claro: «Corre!»

E fíxoo. Claro que o fixo. Con todo, a
présa e o medo xogáronlle unha mala pa-
sada, ao non fixarse nunha fochanca sobre
o terreo da chaira. 

Tropezou e caeu de bruzos.
O profesor abalanzouse sobre Brais e

lanzoulle un bocado. Por sorte, o mozo
revolveuse a tempo e puido poñer a man
diante, apertada nun puño. Non se librou
da dentada, pero polo menos así foi moito
máis leve. 

De súpeto, o home saíu despedido cara
a atrás, como impulsado por unha forza
invisible.

Brais levantou-
se, aparvado, e viu que

Tristán estaba plantado fronte ao profesor,
coas palmas das mans estendidas. Non
tiña nin idea de que acababa de facer,
pero non era a primeira vez que lle daba
a impresión de que o seu compañeiro
usaba algo parecido a un poder telepáti-
co.

Desde logo, pertencer aos Lumens tiña
que ser o máis guai do mundo.

Mentres pensaba isto, Brais empezou
a marearse. De fondo, antes de perder o
coñecemento, escoitou a voz de Mariola.

—Mordeulle na man! Temos que levalo
ao hospital!

NA CHAIRA
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Os Estados protexerán os
nenos e nenas contra toda

forma de explotación.
Artigo 36 da Convención sobre os

Dereitos do Neno e a Nena


