
no máximo, 
sim, sim, 

sim!

aqui vai!

aritz, viste o programa 
de magia que deu ontem 
na televisão? incrível! 
fizeram desaparecer 

alguém!

achas que 
é mesmo 
verdade?

não sei, 
devias ter 

visto!

bah! não 
acredites em tudo 
o que vês na tele-
visão! estão sem-
pre a usar duplos! 
a magia não existe,                         

urtzi…

olá!



parem de jogar. 
tenho uma coisa 
importante para 

vos dizer.

oh!

chegou a 
desmancha-prazeres… bom dia para 

ti também, 
joxé.

eider, o que 
pensas dos 

mágicos? achas que 
é só truques?

estás a 
falar do 

programa de 
ontem na 

tv?

oh, isso era tudo mentira! 
mas não sei se é sempre 
assim. às vezes há magia 

verdadeira.

mas não vim até aqui 
para falar de magia. 

aritz, vai fazer as malas. 
temos de ir.

temos de 
ir? onde?



vamos para 
o méxico. tens 

de participar num 
torneio de 
raquetes.

para o 
méxico?

concretamente 
para nayarit. 

querem organizar 
um torneio para 

fomentar o intercâmbio 
cultural entre o méxico 
e o país basco. não te 
vais queixar do meu 
trabalho, pois não?

nem 
penses!

não, não nos queixamos 
nada! vamos! temos de 

comprar protector solar 
e uns calções de banho 

jeitosos.

não me digas que 
pensaste que ias 

connosco para o méxico! 
além disso, não vamos 
de férias, mas sim a 
trabalho. não penses 

que vamos para cancún. 
na capital de nayarit, 

em tepic, não há 
praia.

se é um 
torneio de 
raquetes, o 
aritz vai 

precisar de 
um treinador, 
não achas?

acho que 
não o vais 

ajudar muito…

tenho a certeza 
de que o aritz 
vai precisar mais 
de mim do que 
de uma mulher  
     zangada!

era bom ter um 
treinador comigo no 

méxico.

vês?

também 
posso ir ao 

méxico?

urtzi! 
não digas 
tolices!

méxico! 
conheço uma piada… 

“o que faz um 
mexicano que se 

levanta com vontade 
de trabalhar?

oh não, 
joxé! outra 
das tuas 
piadas não, 
por favor!

porquê?



então, 
onde estão 
as praias?

ãh?!
mas se nem 
sequer tem 
parede de 

trás!

em nayarit 
joga-se às 

raquetes assim, 
joxé, sem parede 

atrás.

por isso é que é tão 
difícil jogar aqui. não 
podes esperar pelo 

ricochete.
olhe vasco, 

vem connosco 
tomar umas 
“chelas”?

o quê??

cerveja, 
pah!

cerveja! 
onde é que 

estão 
essas 

“chelas”?

vocês sabem o que 
faz um mexicano 
que se levanta 
com vontade de 

trabalhar?



agora que o torneio 
acabou temos uns dias livres 
no méxico. podíamos aproveitar 

e ir à praia. o que 
achas joxé?  também

ia dizer 
isso...

cuidado!
des... 

desculpe, 
senhora. por 

favor, ajudem-me! 
estou a ser 
perseguido!

por ali! 
rápido!

não vejo 
ninguém...

vou 
esprei-
tar...



mas...

não 
se vê 

ninguém!

quem 
é que te 
estava a 
perseguir?

os 
monstros!

sim! estava a ir de casa 
do meu pai para a estação 

de autocarros para ir 
para a minha aldeia 

quando uns monstros 
horríveis começaram a 

perseguir-me.

os 
monstros???

agora perdi-me e não sei 
ir para a estação! tenho 
medo que os monstros 

voltem a aparecer!

não te preocupes, nós 
vamos ajudar-te a 

chegar à tua aldeia e 
assim conheceremos o 
verdadeiro méxico!

obrigado 
senhor.

vais ver que 
tudo se vai 

resolver. como te 
chamas? 

raoreme, 
senhor.

e quando 
é que vamos 

à praia?

está 
calado!




