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RÚAS BALEIRAS

É domingo pola tarde e Xoeliki encóntrase na casa. Está 
no seu cuarto, xogando ao ordenador. Tras o lanzamento 
dunha nova versión do xogo Monkey Island entráronlle ga-
ñas de probar vellos títulos da saga. Grazas ao ScummVM, 
un emulador de xogos antigos que lle pasou o profesor Cen-
tulo, pode probalos de maneira gratuíta. Os primeiros son 
moi vellos, nótase a simple vista polos gráficos pixelados 
en 2D, pero gústanlle porque lle recordan o seu pai, sem-
pre falaba deles: dicía que eran os videoxogos máis diverti-
dos que xamais probara. No final do século XX, puxéronse 
de moda as aventuras gráficas, un tipo de videoxogos que 
convertían os xogadores en protagonistas dunha aventura 
na que tiñan que explorar escenarios, interrogar personaxes, 
usar obxectos, resolver quebracabezas etc. Neste momento, 
Xoeliki está a xogar ao Monkey Island 1, unha experien-
cia ben retro! Mantén un duelo dialéctico moi divertido con 
Carla, a Mestra da Espada da illa de Mêlée, pero faise tarde 
e ten que deixalo por hoxe. Quedou dentro de vinte minutos 
cos seus amigos Miguel e Vicente no parque. Mentres pecha 
as fiestras do Firefox, sáltalle unha pop-up con publicidade 
de Funworld, o novo metaverso que presentaron hai poucos 
días. No grupo de Telegram da Escola Pirata pedíronlles que 
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non se rexistrasen neste metaverso e dixéronlles que xa lle 
explicarían os motivos. Xoeliki non está moi ao tanto do 
tema e non ten ningún interese en Funworld, así que pecha a 
pop-up e apaga o ordenador.

—Mamá, baixo, quedei con Miguel e Vicente, vale? —be-
rra Xoeliki dende a porta.

—Vale, pero, xa o sabes, non volvas máis tarde das 
nove! 

Xoeliki baixa as escaleiras e sae do edificio. Camiña rápi-
do. Está feliz. Aínda ten na cabeza o Monkey Island e sénte-
se un pirata, espada en man, polo medio da cidade. Despois 
dun tempo camiñando decátase dun feito curioso: non hai 
nenos nas rúas. Estráñalle, pero tampouco lle dá moita im-
portancia. Imaxina que estarán pasándoo ben noutro lugar, 
quizais nalgún festival Holi que lle pasou por alto, ou algo 
similar. Así que Xoeliki continúa como se nada ata chegar 
ao parque onde quedou cos seus amigos. Pero, para a súa 
sorpresa, alí tampouco hai ninguén, o parque está comple-
tamente baleiro. Que raro! Os domingos sempre está cheo 
de nenos xogando á pelota, montando en bicicleta, facendo 
carreiras de patíns ou enredando con calquera outra cousa. 
Por momentos, Xoeliki ten a sensación de ser o protagonista 
dunha película de zombis, onde el é o único supervivente. 
Son as 18:07 e Miguel e Vicente non aparecen. Saca o 
magicphone do peto e chámaos, pero non responden. Xoeli-
ki comeza a preocuparse, algo sucede e non sabe que é. Así 
que decide escribir unha mensaxe á súa amiga Ari.

Xoeliki: Ola, Ari. Estás aí?
Ari: Sip
Xoeliki: Uf! Menos mal! Pensei que era o 
único supervivente…
Ari: Que dis, tolo?
Xoeliki: Desapareceron todos os nenos 
da rúa. Ata o parque está baleiro! É moi 
estraño, non cres? Igual hai un ataque de 
zombis que só morden nenos e non nos 
decatamos…
Ari: Hahahaha. Que imaxinación tes!!
Non hai ningún ataque de zombis. O que 
pasa é que todos os nenos están nas 
súas casas, viciados no Funworld, o novo 
metaverso!
Xoeliki: En serio?
Ari: Achégate á Escola Pirata. Estou coa 
profesora Cornelia. Vai dar unha charla 
interesante sobre Funworld.
Xoeliki: Ok. Vou!

Xoeliki percorre o traxecto ata a Escola Pirata ben atento, 
fixándose a ver se encontra algún outro neno pola rúa, pero 
as poucas persoas que ve son adultas. “Que terá Funworld 
para que os nenos non queiran saír da casa” pensa. Seguro 
que Ari e Cornelia lle darán algunhas respostas. Despois dun 
tempo camiñando, por fin chega a Muzzy, a academia de in-
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glés que serve de tapadeira da Escola Pirata. A localización 
da escola é un segredo que só os seus membros poden coñe-
cer. Os piratas informáticos deben vivir na clandestinidade, 
pois son perseguidos pola policía e polo malvado Mr.Virus, 
que non desaproveita a máis mínima oportunidade de amo-
lalos. Hai pouco, na casa, Xoeliki era Guybrush, un aprendiz 
de pirata que navegaba polos mares no videoxogo Monkey 
Island, e agora, na vida real, é un aprendiz de ciberpirata 
que navega polo ciberespazo utilizando como arma o magi-
cphone, un teléfono que semella máxico e co que pode facer 
case de todo. Hoxe é domingo e non hai clases de inglés na 
academia, pero a porta de entrada está aberta. Xoeliki entra, 
saúda o recepcionista, que fai de vixilante, sobe ao segundo 
piso e enfía un longo corredor. Ao chegar ao final, saca o 
magicphone, apunta contra unha parede e, ao instante, ábre-
se unha porta secreta que dá acceso á Escola Pirata.  

Vaia alboroto! Todo o mundo vai dun lado a outro, con 
présa e falando en alto. Xoeliki ve pasar a Ari coma un raio 
polo seu lado e chámaa.

—Ei, Ari! Xa cheguei! Que pasa? Por que hai tanto baru-
llo? —pregunta Xoeliki, sorprendido.

—Descubrimos que Funworld é moito peor do que pen-
sabamos –contéstalle Ari, sen deixar de camiñar–. Moitos 
nenos están atrapados aí dentro, por iso non saen da casa. 
O motivo é que Funworld lles presta diñeiro para gastar no 
metaverso e, mentres non o devolvan, non poden desconec-
tarse. Parece un mundo fantástico e moi divertido, pero é 
unha trampa. 

—Vaia! Pero... exactamente... que é un metaverso? Podes 
explicarmo? Non o teño moi claro.

—Es un aprendiz de ciberpirata e non sabes que é un me-
taverso? —recrimínalle Ari a Xoeliki, contrariada.

—Algo escoitei, pero... —titubea Xoeliki, avergonza-
do—. É algo de realidade virtual, non?

—Máis ou menos... O metaverso é a evolución das expe-
riencias de realidade virtual integradas na Internet, un uni-
verso paralelo, onde cada usuario ten o seu avatar e pode 
realizar as mesmas actividades que no mundo real.

—Nun metaverso podes facer o que che pete? 
—Case! Depende de como estea programado. Por exem-

plo, podes asistir a un partido de fútbol, ou a un concerto, 
ou ir de compras, ou visitar un parque de atraccións. E todo 
dende a casa, sen levantarte do sofá. Só necesitas uns lentes 
de realidade virtual!

—Ondiá! Un mundo virtual, tan ben feito que parece real. 
—Exacto! Pero a realidade do metaverso non ten por que 

ser como a do mundo real. É unha oportunidade para cam-
biar, vivir cousas novas... Xa falaremos diso cando teñamos 
tempo. Agora marcho, espérame a profesora Cornelia. Vai 
ao salón de actos e gárdame un sitio, por favor! –di Ari.

—Vale! Alá vou!
Xoeliki vai ao salón de actos, entra e senta nunha butaca. 

Hai moita xente. Nótase a expectación. Todo o mundo con-
versa en alto dende os seus sitios, mais Xoeliki agarda en 
silencio. Ao cabo duns minutos, Ari entra no salón, seguida 
dos profesores Centulo, Hack, Cornelia e Barbabranca.
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—Un pouco de silencio, rapases —exclama Centulo den-
de o escenario.

—Grazas por acudir a esta convocatoria tan urxente —fala 
agora, Cornelia—. Como seguramente xa sabedes, un novo 
metaverso está a funcionar dende hai unha semana. Trátase 
de Funworld. Anunciárono como un mundo virtual feito para 
menores, co único obxectivo de que o pasen ben. Técnica-
mente é un prodixio, iso non se pode negar. Probámolo e as 
experiencias que vivimos foron asombrosas, pero rogamos 
que non o probedes. Detrás deste universo creado para a di-
versión agóchanse asuntos moi escuros. Temos a sospeita de 
que Mr. Virus manexa os fíos de Funworld dende a sombra 
e iso non é bo sinal. A vosa compañeira Ari alertounos das 
abusivas Condicións de Servizo de Funworld, que todo o 
mundo acepta ao rexistrarse, sen nin sequera ler o que pon. 
Pero aínda hai máis… este novo universo está pensado para 
que os nenos obteñan e gasten de forma fácil funcoins, a 
moeda que se usa nel. Desta maneira, moitos deles empé-
ñanse e vense na obriga de realizar funjobs para devolver a 
débeda. Os funjobs, a pesar do seu nome, son uns traballos 
moi pouco divertidos. Por último, gustaríame advertirvos da 
presenza nas rúas de Homes Serpe, unhas persoas que per-
corren a cidade na busca de menores, co único propósito de 
persuadilos para que entren en Funworld. Así que ollo con 
eles!

  

2
PERSEGUIDO POR UN HOME SERPE

Despois da charla da profesora Cornelia, Xoeliki deci-
de volver á casa. Empeza a caer o día e debe chegar antes 
das 21:00 horas. Así foi o trato coa súa nai. De camiño 
vai pensando en como debe ser vivir unha experiencia en 
Funworld. Tamén se acorda de Miguel e Vicente. Aínda non 
sabe nada deles e está preocupado. Volve chamalos, pero 
seguen sen contestar. Consólase pensando que mañá se en-
contrarán no colexio. De súpeto, Xoeliki dáse conta de que o 
perseguen. Acelera o paso, pero a persoa que o segue tamén 
o fai e non é quen de despegarse dela. É un home alto, cuns 
lentes pequenos e redondos, con vidros de cor ocre, vestido 
cun traxe granate e zapatos de pel de crocodilo.

Xoeliki ten medo. Probablemente o individuo que o per-
segue sexa un Home Serpe! Quererá contarlle o marabilloso 
que é Funworld e convencelo de que o probe, pero, seguindo 
o consello da profesora Cornelia, Xoeliki prefire nin escoita-
lo e comeza a correr coma unha chispa!

Vai tan aloucado que sen querer métese nun calello sen 
saída e, ao dar a volta, encóntrase cara a cara co suposto 
Home Serpe. Está acurralado e ninguén o pode axudar.

—Por que corres, rapaz? Só quería darche este pano. Caeu 
do teu peto mentres camiñabas.
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—Ah, grazas.
Xoeliki colle o pano, comproba que sexa o del e gár-

dao no peto de novo. Respira aliviado. Seguramente estaba 
suxestionado polas advertencias da profesora Cornelia e este 
home non sexa ningún Home Serpe.

—É tarde para que un neno coma ti vaia só pola rúa. Can-
tos anos tes?

—Doce.
—Doce anos? Non deberías estar fóra de casa a estas ho-

ras. É perigoso. Hai xente mala no mundo, sabes? Cada día 
hai roubos, asasinatos… a rúa non é un lugar seguro para os 
nenos.

Xoeliki escóitao con atención.
—Gústanche os videoxogos?
—Moito!
—E logo, que fas na rúa? Deberías estar na casa xogando 

con algún. 
—Gústame facer outras cousas. 
—E se che dixese que podes facer todas esas cousas que 

che gustan dende a casa? Que che parecería?
Xoeliki non contesta. Agora si ten claro que ten diante un 

Home Serpe.
—Coñeces Funworld? –continúa o home.
—Máis ou menos…
—Prováchelo?
—Non.
—Desculpa que aproveite este momento para facer publi-

cidade, pero é que eu traballo para Funworld e asegúroche 
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que se o probas alucinarás. Pasaralo moi ben! Poderás facer 
o que che pete sen saír da casa. Que che parece? Magnífico, 
verdade?

—Non sei… non me interesa moito.
O Home Serpe remanga a chaqueta, mentres pensa como 

vencer a resistencia de Xoeliki.
—Non cres que o mundo real é aburrido e monótono? 

Unha cousa de vellos? A xente nova coma ti necesita novos 
mundos dixitais, con posibilidades e diversión infinitas, a 
todas horas!

—Síntoo, teño que marchar para a casa. Miña nai espéra-
me –di Xoeliki, intentando acabar coa conversa.

—Está ben, vexo que non che interesa Funworld e o 
respecto, pero faremos un trato: a min páganme por rega-
lar estas bolsas cun kit para conectarse ao metaverso  –di 
o Home Serpe, mostrando unha bolsa negra co logotipo de 
Funworld–. Doucha e quedamos en paz. De acordo?

Xoeliki estuda a posibilidade de fuxir correndo, pero o 
Home Serpe córtalle o paso. Non sabe que facer. Non quere 
aceptar a bolsa, no quere saber nada de Funworld, pero a 
situación é moi incómoda.

—Cóllea, e se non a queres podes tirala despois ao lixo. 
Ninguén che vai dicir nada. Pero eu debo darcha. É o meu 
traballo. Podes facer o favor de collela? –insiste o Home 
Serpe.

Case sen escapatoria, Xoeliki acaba collendo a bolsa co 
kit de Funworld.

—Moitas grazas, rapaciño! Agora xa podes facer con ela 

o que che pete. Pero recoméndoche que antes de tirala lle 
botes un ollo. Descubrirás un mundo fascinante!

Tras estas últimas palabras o Home Serpe desaparece e 
Xoeliki queda só no calello. Está algo máis tranquilo. Non 
foi unha situación nada agradable. A presenza do Home Ser-
pe intimidábao e, ao final, viuse na obriga de aceptar a bol-
sa. Nun primeiro momento pensa en tirala, pero dalgunha 
maneira, ten curiosidade por saber que hai dentro. Igual hai 
cousas que pode aproveitar, así que decide gardar a bolsa 
e marchar con ela para a casa. Iso si, de nigunha maneira 
se conectará a Funworld. As palabras de Ari e a profesora 
Cornelia teñen, de momento, máis valor que as do Home 
Serpe.

Xoeliki chega á casa. Está ansioso por abrir a bolsa.
—Mamá, xa cheguei! –berra Xoeliki, mentres vai para o 

seu cuarto.
—Así me gusta, fillo, puntual! —contéstalle a nai dende 

a cociña.
Unha vez no cuarto, Xoeliki pecha a porta e abre a bolsa 

que lle deu o Home Serpe. Primeiro saca uns lentes de rea-
lidade virtual; xenial, non tiña ningúns. Despois saca unhas 
luvas biónicas, que non sabe moi ben para que serven. Ta-
mén hai un mando sen cables, parecido aos das videocon-
solas. E, por último, no fondo da bolsa, encontra unha barra 
de labios, que tampouco sabe para que é. “Non está mal” 
pensa, mentres coloca todos os obxectos enriba da mesa. A 
verdade é que sente gañas de probalos. Tanto escoitou falar 
de Funworld que ten curiosidade por descubrir como é. Por 
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que non conectarse só un momento? Non tería por que pa-
sar nada. Así e todo, Xoeliki prefire facer caso das palabras 
da profesora Cornelia e volve gardar os obxectos na bolsa. 
Péchaa e escóndea debaixo da cama. Menos mal, conseguiu 
vencer a tentación do Home Serpe.

—Xoel, a cear! —Chámao a nai.
—Vou!

3
UN COLE MOI DIFERENTE

Ring! Ring! Soa o espertador. Son as 7:30, hora de er-
guerse, pero Xoeliki apágao e volve durmir. Ten moito sono. 
A continuación, a nai entra no cuarto:

—Arriba, Xoel, veña, non sexas folgazán! —dille, levan-
tando a voz.

—Xa vou, mamá, dáme un minuto –murmura Xoeliki, 
cos ollos entreabertos.

—Como que un minuto? Hoxe tes exame á primeira hora, 
non podes chegar tarde.

—Exame! Que dis? —exclama Xoeliki, incorporándose 
de golpe.

—Exame de matemáticas. Xa o esqueciches? Está anota-
do no calendario da cociña. Mira que es despistado… arriba, 
veña, en marcha, non tes tempo —insiste a nai.

Xoeliki érguese coma un raio, vístese e mira debaixo da 
cama para asegurarse de que a bolsa co kit de Funworld siga 
alí. Logo vai ao baño, lava a cara e intenta peitearse, pero ten 
o pelo tan rebelde que non o consegue. Así que, pon a gorra 
na cachola e marcha para a cociña a almorzar algo rápido.

—Por certo, Xoel, onte á noite recibín unha notificación 
electrónica do cole a través da Web Familia, pero non podo 
vela. Por máis que o intento, o programa di que o usuario ou 
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o contrasinal son incorrectos. Non sei que facer, estou farta 
das novas tecnoloxías! Pregunta no cole que di esa notifica-
ción, por favor –explica a nai, agoniada.

—Outra vez, mami? —responde Xoeliki, coa boca chea 
de galletas—. Pasou o mesmo a semana pasada… tes que 
anotar por algures o contrasinal.

—Xa sabes que a min estas cousas non se me dan moi 
ben. Que lle queres? O informático da casa era teu pai. Eu 
prefiro as notificacións en papel, como sempre. Queres axu-
darme ou non?

—Si, pero agora marcho que chego tarde ao exame, acór-
daste mami?

—Tes razón, fillo. Perdoa! Moita sorte!
Xoeliki sae á rúa a fume de carozo. Segue sen haber nenos, 

pero hoxe é normal, é luns e neste momento deben estar to-
dos no colexio. O que non debería estar a estas horas na rúa é 
el. Desexa encontrarse con Miguel e Vicente para preguntar-
lles que pasou onte e advertirlles dos perigos de Funworld. 
Despois de cinco minutos camiñando a paso lixeiro Xoeliki 
chega ao colexio. Asombrado, descobre que tampouco hai 
ninguén! Nin na entrada nin nos corredores. Vai ata a súa 
aula e tamén está baleira! “Pero se hoxe hai exame! Como 
é posible? Onde está todo o mundo?” pregúntase Xoeliki, 
mentres percorre a escola intentando atopar algún neno. De 
pronto, aparece polo corredor Xaime, o conserxe.

—Xoel, que demo fas aquí? —pregúntalle Xaime, sor-
prendido.

—Hoxe hai exame de matemáticas.

—Non recibiches onte unha notificación electrónica na 
Web Familia? 

—Si, pero miña nai non puido abrila. Non lembraba o 
contrasinal.

—Pois era unha notificación importante! Era para avisar-
vos de que o director do colexio chegou a un acordo con 
Funworld e, dende hoxe mesmo, as clases serán virtuais, 
dentro do metaverso. Teredes que conectarvos dende as vo-
sas casas. Boa noticia, non? Xa podedes estar contentos! 
Ghe, ghe. 

Xoeliki cala, pero non lle gusta nada a idea. Que as clases 
se impartan en Funworld é unha mala noticia, un duro golpe 
de encaixar. Porén, non pode pararse a pensar niso agora, nin 
sequera deterse a enviar unha mensaxe a Ari. Debe regresar 
á casa a toda présa, se quere chegar a tempo ao exame. Así 
que despídese de Xaime e bota a correr.

Ao chegar de novo á casa a nai xa non está. Xoeliki mé-
tese no seu cuarto, colle a bolsa de Funworld de debaixo da 
cama, baléiraa enriba da mesa e observa todos os obxectos 
durante uns segundos. Aínda está sufocado pola carreira que 
acaba de botar. Mira a hora no magicphone: son as 8:12. 
Queira ou non, debe entrar en Funworld axiña para aprobar 
o exame. Polo tanto, pon os lentes de realidade virtual e pre-
me o botón de INICIO.

Ao ser a primeira vez que se conecta, debe rexistrarse. 
Para facelo, utiliza o mando. As Condicións de Servizo son 
moi longas e, a pesar das advertencias da profesora Corne-
lia e Ari, acéptaas sen lelas. Pasa a outra pantalla onde ten 



18

XOELIKI. AS AVENTURAS DUN CIBERPIRATA O REVERSO DE FUNWORLD

19

que crear o seu avatar. O sistema accedeu a algunhas fotos 
de Xoeliki na Internet e creou un avatar 3D que se parece 
moito a el. Como ten a opción de modificalo, faise un pouco 
máis alto e máis musculoso. Unha vez validado o avatar, 
xa pode entrar en Funworld. O primeiro que aparece é un 
mapa, semellante aos dalgúns videoxogos. Ten que escoller 
onde quere ir: hai un Centro Comercial, un Polideportivo, 
un Parque de Atraccións, unha Mina, un Gran Parque, un 
Albergue, unha Zona Industrial e... un Colexio! Xoeliki pre-
me sobre el e trasládase inmediatamente ata alí. Non é un 
colexio calquera, é unha reconstrución totalmente fiel do seu 
colexio en 3D! Os gráficos son incribles! 

—Ola, de novo, Xoeliki, véxote máis alto e forte agora 
que hai un momentiño! gha, gha –di Xaime, o conserxe do 
cole.

O avatar do conserxe tamén ten menos barriga da que 
realmente ten Xaime no mundo real.

—Estou no colexio, non? —pregunta Xoeliki, algo descon-
certado e fascinado polo novo mundo que está a descubrir.

—Por suposto! Benvido! Pero non te entreteñas e vai para 
a clase que xa é tarde!

Os lentes de realidade virtual que leva postos Xoeliki te-
ñen auriculares e micrófono incorporados para poder escoi-
tar e falar. A experiencia é moi real, semellante á do mundo 
físico, pero Funworld está construído mediante un potente 
motor de gráficos 3D. 

A porta da aula está aberta. Todo o mundo está en silen-
cio, facendo o exame.
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—Podo entrar? —pregunta Xoeliki, consciente do seu 
atraso.

—Adiante, Xoel, pasa e senta na túa cadeira —di Ama-
lia, a profesora de matemáticas—. Chegas 20 minutos tarde, 
polo tanto terás 20 minutos menos para facer o exame, de 
acordo? —engade con ton serio a profesora.

Miguel e Vicente saúdano cun sorriso. Parecen felices. 
Xoeliki senta no seu sitio de sempre e preme sobre un fo-
lio que aparece enriba da mesa. Ao instante, ábrese un do-
cumento de texto coas preguntas do exame que ocupa toda 
a pantalla, agás a parte dereita, que está ocupada por unha 
calculadora científica e un chat da clase onde os seus com-
pañeiros comparten as respostas dos problemas.

 
Xoeliki: Podemos usar este chat no medio 
do exame???
Vicente: Claro!
Miguel: A profe non ten acceso ao chat. 
Funworld é fantástico!!!
Ana: A solución para o primeiro exercicio é 
12.
Mónica: Non! A min dáme 10!!!
Xián: A min dáme 12 tamén.
Vicente: É a primeira vez que entras, 
Xoeliki?
Xoeliki: Si.
Miguel: Vas alucinar! 
Xoeliki: Gustaríame avisarvos dos perigos 
de Funworld.

Mónica: ISO É OFF-TOPIC!!! ESTAMOS 
FACENDO UN EXAME!!!
Xián: Non tes que berrar, Mónica! Lémoste 
igual!

Grazas á calculadora científica e á axuda dos seus com-
pañeiros, Xoeliki pode rematar o exame a tempo. Unha das 
moitas novidades de Funworld é que os exames son corrixi-
dos por unha intelixencia artificial que, ao instante, publi-
ca os resultados de toda a clase. Todo o mundo aprobado! 
Fantástico! Xoeliki levántase da súa cadeira para falar con 
Miguel e Vicente, pero, nese momento, entra na aula Pablo, 
o profesor de galego. 

—Sentádevos, veña! Xa falaredes no recreo! Abride o li-
bro polo tema sete, por favor.

Xoeliki non ten ningún libro, nin sabe onde conseguilo, 
pero decátase que nun botón pon “Biblioteca dixital” e pre-
me sobre el instintivamente. No acto, a vista da aula redúce-
se e na parte inferior da pantalla aparecen diferentes widgets, 
onde se encontran, entre outras cousas, os libros de cada 
materia. Remexendo entre os widgets descobre unha opción 
para xogar a videoxogos da PS5. Entra e aparece o videoxo-
go Spiderman. Xoeliki decide botar unha partida mentres 
escoita o profesor de fondo. Nunca imaxinou que podería 
xogar a Spiderman mentres o profesor explica os pronomes 
átonos. Entre tanto, chégalle unha mensaxe de Vicente: “Es-
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tou con Miguel no Centro Comercial. Ven connosco”. Xo-
eliki non entende nada. Os seus amigos están xunto a el na 
aula, ou iso parece. “Que dis? Se estades xunto a min, na 
clase, estou véndovos!”, responde Xoeliki. Inmediatamen-
te, recibe outra mensaxe de Vicente: “Nótase que acabas de 
chegar!! Crea unha copia automática do teu avatar e despois 
fai un pegado tipo bot. Simulará que es ti o que está na clase, 
pero non, gha, gha. Próbao, xa verás. Despois, vai ao mapa 
e preme sobre o Centro Comercial”. Xoeliki consegue pegar 
a súa copia bot e, por primeira vez, escapa dunha clase para 
atoparse cos seus amigos fóra do colexio.
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