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POR QUE 
LER ESTE LIBRO 

RESUMO 
DO ARGUMENTO 

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Para lectores que gozan 
cos libros de aventuras e 
intriga con moito ritmo. 
Malia se tratar dunha na-
rración extensa, non pre-
senta grandes complica-
cións e desafía os lectores 
a ir cadrando todas as pe-
zas e a imaxinar o que su-
cedería se vivísemos per-
manentemente espertos 
ou permanentemente no 
mundo dos soños.

A chegada dos Estévez 
trastorna a vida de Forte-
la por mor do inexplica-
ble comportamento de seu 
fi llo Lionel, que di rare-
zas seguido e conversa con 
persoas invisibles. Maite, 
Sindo e Tamara partici-
pan nas pescudas para des-
cubrir quen secuestrou o 
pai de Lionel, que en rea-
lidade é un famoso cientí-
fi co. A única saída é reco-
rrer á intuición e deducir 
o que ocultan os delirios 
de Lionel.

Porque se trata dunha his-
toria moi entretida que 
pode dar pé ao debate so-
bre o papel da ciencia e a 
necesaria ética dos cien-
tífi cos, e amosa o deliran-
te que sería vivir sempre 
nun soño carente de lóxi-
ca, coma nunha película 
de ciencia fi cción. 

Que lle pasa a Lionel?

O día despois do día Manuel Lourenzo 
González

A aventura.
O misterio.
A ciencia

Todos, nalgún momento, 
tivemos un soño que, ao 
lembralo, nos sorprendeu 
pola súa rareza, pola súa 
falta de lóxica, pola súa 
graza ou polas accións in-
sólitas e extraordinarias 
que somos quen de facer. 
Pídelles que escriban un 
destes soños que tivesen 
ou, se non é así, que o in-
venten. Ao remate facede 
unha lectura na aula dos 
textos e elixide o soño máis 
sorprendente. 

INDIVIDUAL

Pídelles que resuman o argumento desta historia cinguíndo-
se a estes tres epígrafes:

•    A chegada dos Estévez ao barrio e o estraño comportamento de 
Lionel.

•    O secuestro do doutor e as revelacións de dona Xohana.
•    Os propósitos da banda e a curación de Leonel.
Realizade despois unha posta en común para comparar os re-

sultados e completar o resumo.

GRUPO

Propón que completen entre todos un cadro coma este para 
afi anzar a súa atención nos detalles:

• Nome da narradora
• Nome da cidade na que se sitúa o relato
• Nome do río que atravesa a cidade
• Capital da comarca
• Nome do rapaz que aparece na cuberta do libro
• Idade de Lionel
• Nome da casa dos Estévez
•  Obxecto que demostra que o traslado de Maite a Santo Do-

mingo non foi un soño
• Nome do inspector da Interpol

CIENCIAS SOCIAIS

Comentade as palabras do doutor Pablo Estévez sobre os avances 
científi cos que aparecen na páxina 48 e seguintes. Leva razón 
nas súas observacións? Por que, malia os modernos avances, 
os problemas que enumera non acadaron solución? Están 
só ao alcance do chamado primeiro mundo? 

Proponlles a teus alumnos que enumeren obxectos que utilizan 
decote e que son produto dos adiantos producidos nos últimos 
anos: móbil, internet, mensaxeira instantánea, twiter...

Nº DE PÁXINAS: 160

Ciencia e tecnoloxía. 
Sociais e cívicas

Ciencias Sociais


