




CAOS

Intres máis tarde, xa na oficina da revista Lobelle.

Chámote logo, 
que estou a piques de entrar 

na empresa Lobelle para 
investigar un asasinato.. 

Este é o detective 
Olmedo. Vén descubrir 

quen é o asasino. 

QUEN APAGOU A 
LUZ?!

QUE 
PASOU?!

AI! TEÑO 
MEDO, 

DETECTIVE! 
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Hmm...

E as luces? 
Estaba no 

baño...
Estamos encerrados. 

Todo funciona con 
electricidade no 

edificio. 

Entón, o 
asasino está 
connosco?



2

CAOS

Pero as portas 
seguen pechadas. É 

o sistema de 
emerxencia. 

Perfecto! 
Aproveitarei para 

comezar os 
interrogatorios. 

Menos mal! Todo 
solucionado! 
Volveu a luz. 

Como xefa da 
empresa, eras a 

persoa máis achegada 
á secretaria... 

Pasábades moito 
tempo xuntas?

Si, pero o día 
da morte eu 

tiña o día libre. 

As gravacións do día 
da morte non están. 
Ó mellor o técnico 
ten algo que ver...

Xa instalamos o novo 
sistema. Só ti e mais 

eu sabemos o 
contrasinal.



E comeza o 
interrogatorio 

a Xurxo 
Castro, 

bolseiro da 
empresa e 

noivo da xefa, 
Maruxa 
Estévez.

Teño coartada. 
Estaba recollendo ó 
meu fillo do colexio. 
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Quen cres 
que é o 

asasino?

Foi o xornalista 
Francisco Vieira. 
Segurísimo! Fai 
calquera cousa 

por unha noticia. 

Que estabas 
a facer no 

momento do 
asasinato?

Estaba a ver 
“Gossip Girl”, o 
meu programa 

favorito. 

Mire, a xefa       
é a asasina. A 
vítima ía ser 

ascencida ó seu 
posto.

Hai uns días 
atopei un artigo 
sobre el, que o 

describiu como un 
xornalista sen 
escrúpulos nin 

límites. 

O outro día vin 
como Maruxa  
atopaba unha 

nota da 
secretaria, que 
tiña un número 

de teléfono ó que 
chamar para 
ascendela.



Boas Xosé! 
Cal é a túa 
coartada?

Eih! Interrompiches o 
meu traballo! Que cres 

que fas? Estaba a 
traballar, coma sempre.

CAOS

4

Foi Antía, dixo que 
quería o posto de 

secretaria.

E como sabe 
vostede isto?

Hai un par de 
semanas, 

estaba 
traballando 
no cableado 
do tellado e 
escoiteina 
mentres 

falaba polo 
móbil.

Estou farta deste 
posto. Mataría polo 

posto da 
secretaria...E ti? Cal é a 

túa coartada?

Estaba nun 
concerto de Taylor 

Swift, a miña 
cantante favorita.

Se non 
fuches ti, 

quen?

Xurxo. 
Escoitei 

unha 
conversa 
entre el e 
Antía...

Como derradeiro en interrogar, o 
xornalista Francisco Vieira, que 

tamén acusa a outro sospeitoso...

Escoitei a Antía 
avisar a Xurxo 
de que vira a 
Maruxa e a 

secretaria moi... 
“xuntiñas” o 

outro día. Pode 
ser o motivo...
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Cóntoche isto só 
porque somos 

compañeiros. Creo que 
hai algo entre Maruxa e 

a secretaria...

Vinas a semana 
pasada flirteando na 
sala de descanso... 

Síntoo moito...

Sinto 
comunicarvos 
que o asasino 

está connosco...

Tras interrogar a todos os sospeitosos e 
recadar a información o detective decide 

comunicar as malas noticias...
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Intres máis tarde, unha pistola 
cambia todo...
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A historia continúa con Antía agachando a arma 
do crime á mañá seguinte. Mentres está a facelo, 

o detective sae un momento fóra e atópaa.

Que é iso? 
Atopaches unha 

pistola?

O detective Olmedo arrebátalle a pistola para 
utilizala na súa investigación. 

Toda súa, 
detective. 

Eih ti! Non 
vaias moi 

lonxe!

Vale, vale! O 
que vostede 

diga... Atopoume mentres 
agachaba a pistola. Agora 

vai sospeitar...

Oh! Non!

Non quero ir ó 
cárcere!

Que 
facemos? 

Eu marcho!
Ai!
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Sodes unha panda  
de papamoscas 

incompetentes! Terei 
que resolver isto eu 

só!
A xefa aparece e ponos a todos a traballar. 

Veña! A empresa ten que 
saír adiante despois do 
sucedido. A traballar!

Cando 
Maruxa 
marcha, 
Xurxo vai 
ó baño e 
Francisco 
ségueo. Que gustiño!

Non vai saír ben. O 
detective averiguará o que 

fixemos.

Xa verás como non. 
Non o permitirei.

De que 
falades? Que 

está pasando?

Maruxa interrompe a conversa e escoita o 
seu plan. Xurxo perde o control ao verse 

descuberto.

Xurxo ataca a Maruxa mentres Francisco observa 
abraiado. Xa non hai volta atrás.

Pero que..?

Non podo 
deixar que 

nos delates!
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Maruxa esvarou e caeu cara atrás, golpeando a 
cabeza co retrete e morrendo case no acto.

Espero conseguir 
borrar as 

pegadas...
Deixando o corpo no baño, Xurxo e Francisco 

corren a informar a Antía e Xosé do 
acontecido.

Que fixestedes que? 
Como puido pasar isto?

Pasou algo... Nun atque de 
pánico matei á miña muller, 
Maruxa. O seu corpo está 

no baño...

Antía e Xosé quedan abraiados.
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Xurxo estropeu toda 
posibilidade de saír impunes. 
O único que podemos facer é 

desfacernos do detective. 

Nese intre escóitase un berro que vén do 
baño. Alí o detective atopa o corpo sen vida 

de Maruxa.

Xosé e Antía conspiran en murmurios para buscar 
unha solución ao imprevisto no seu plan.

Sei o que fixestedes. Agora todo ten 
sentido. Foi un crime planeado por 

todos. Tivestes motivo e oportunidade. 
Non ides libraros desta! Que o saibades. 

Iso xa o veremos...
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AAAAAI! 
PAGAREDES 
POR ISTO!

ASÍ NON! VAS 
FACER QUE NOS 

DETEÑAN A 
TODOS!

XURXO DEIXA DE 
MATAR XENTE!
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