
MINDTRAPS

1. Un home alanca desesperadamente por un corredor, cuns papeis na man. De súpeto, 
ocorre algo nas luces do edificio e, entón, tira os folios ao chan. Con cara de frustración, 
deixa de correr. Por que será?

2. O carteiro Rafa atopou a Vicente morto no soto da casa deste, segundo dixo. Explicou que 
sospeitara que algo lle ocorrera, pois Vicente non recollera o correo o día anterior. Atopouno 
cunha gran mancha de sangue na cabeza, ao pé da cámara frigorífica. Parecía como se caese 
contra unha das súas esquinas. Rafa tiña sangue na manga, debido seica a que examinou o 
corpo antes de avisar a policía. Segundo esta, a temperatura do corpo indicaba que a morte 
ocorrera había doce horas cando menos; e nesas horas, podía comprobarse que Rafa estaba 
ben lonxe dese lugar. Que aconteceu en realidade?

3. Nunha pequena vila costeira, Josep e Jonathan, que acababan de chegar despois de sufrir 
un naufraxio, entran nun restaurante e piden sopa de albatros. Josep, que é cego, non ben a 
probou, entolece e quere suicidarse. A que se deberá?

4. Unha muller, mentres asistía ao funeral da súa nai, viu un home que non coñecía e que lle 
pareceu enormemente atractivo. Nos días seguintes non foi quen de quitalo da cabeza, 
namorárase del. Pero non tivera oportunidade de falar con el, nin o volveu ver, nin ningunha 
das persoas ás que lles preguntou sabía darlle algún dato. Uns días máis tarde, atopan morta 
a tía desta muller. Que pasaría?

5. Un paisano paseaba pola praia coa súa máquina fotográfica cando ve ao lonxe un xentío. 
Achégase, métese entre a xente e colócase en primeira fila. O que viu tiña que recollelo coa 
súa cámara e non perdeu a ocasión. Sería unha magnífica foto, si, e estraña. Amosaba tres 
rapazas, dúas delas sorrindo pero con aspecto triste; a terceira estaba chorando, pero pero 
semellaba feliz. Que pasaría? 


