
Margot ten 23 anos e mudouse a 
Berlín, a capital europea da 

cultura… e da festa. 
Rapidamente entusiásmase pola 

cidade, onde todo parece posible, 
onde se traballa nun ambiente 

creativo e desinhibido. Pero 
tamén descobre a cara oculta 

desta terra de abundancia, deste 
modelo económico tan 

eloxiado… 

 

Presentámosvos a Custodia. 
Unha nena tenra, encantadora, 

cínica, irónica, lista como a 
fame, cunha boa dose de malo 
leite e... compartida. Por un pai 
ecoloxista, medio rico, medio 

jipi, un pouco calzonazos e por 
unha nai neurótica, obsesionada 

co diñeiro, os homes e a 
mocidade. E, como non, 

Custodia atópase no medio do 
lume cruzado dos seus pais, que 
non só non levan nin se falan, 
senón que tampouco o tentan. 

 
A colonia lunar ha coñecido tempos 
mellores, como un deses pobos nos 

que deixou de pasar a estrada 
principal e a súa poboación 

redúcese día tras día. As roldas do 
noso heroe, o poli lunar, son cada 

vez máis curtas, e os casos por 
resolver, menos emocionantes: unha 
moza que foxe de casa, unha anciá 
que perde o seu can, un autómata 
que se escapa do Museo da Lúa... 

 

Henry David Thoreau volve a Concord, Massachusetts, o 
seu pobo natal. Entristecido pola morte do seu irmán, 

cansado das cidades e da sociedade, que considera 
demasiado ríxidas para poder levar a cabo o seu labor 
pedagóxico, o filósofo-poeta opta por regresar á vida 
sinxela da natureza entre as paredes dunha cabana 

rudimentaria construída por el mesmo xunto ao agreste 
lago Walden. Para el, mentres está no bosque, o goberno 
simplemente non existe. É neste contexto no que escribe 

varios ensaios que farán del unha figura clave no 
panorama intelectual da súa época e que o prefiguran 

como o pai do pensamento libertario. 
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 Para gran desgusto de 
Obélix, na antiga Italia 

non só hai romanos, nin 
moito menos. Os pobos 

itálicos tratan de 
conservar a súa 

autonomía e ven con 
malos ollos os intentos 
de dominación de Julio 
César e as súas lexións. 

 


