As orixes das cidades soen estar rodeados de misterios que co paso
do tempo vanse esclarencendo. A nosa, Terceroápolis, non é unha
excepción, de ahí que dende a súa remota orixe, pasou por diversas
vicisitudes ata os nosos días: loitas de Clans que desexaban e
desexan sementar o medo e a ignorancia, accións de superhéroes que
loitan a brazo partido contra eles,
eles, e alcaldes de Terceroápolis que
dende un 1 de setembro de 1969, organizan a resistencia contra os
enemigos e uns avezados instructores que preparan ós superhéroes
que van conducir á cidade pola senda do coñecemento que acaba
derrotando á ignorancia e aos
ao seus defensores.
É aquí cando co luz propia se converten en heroes de lenda
pola súa entrega e bo facer na loita polo coñecemento:
- O veterán e sempre presente alcalde.
- O incansable e sempre positivo animador e motivador
Fusinho.
- A do don de linguas Green Woman.
- O sempre solidario e cercano ao necesitado Teos.
- O controlador do tempo Pakula.
- O invisible e fornido guardián Saturnino.
Pero eles
el sós pouco ou nada poden faer sen os seus aplicados
e entusiastas
as 25 heroes que conforma A Liga, na que cada
un loita por dar o mellor de sí e por adquirir a excelencia do
coñecemento.
O destino te escolleu. Estás listos?

O Alcalde
D. Juan Manuel Buján García

TERCE
TERCEiROÁPOLIS
POLIS
Esta misteriosa cidade parece asentarse sobre os antigos cimentos dunha
d
antiga urbe romana.
Distintos achados permitiron botar algo de luz ao pasado de Terceiroápolis.
Terce
O máIs importante deles,, un texto labrado en pedra
p
onde con dificultade
dificultad podía
se ler:

COLLÊGIUM FRANCISCNUM-AULUM
FRANCISCNUM AULUM XIV
Atopáronse restos arqueolóxicos da fosa circular na que se depositaban as
ofrendas e a terra traída do lugar de orixen dos fundadores, o “mundus”
fundacional. E distintos estandartes
estan
militares referidos á LEGIO VI VICTRIX.
A confusa historia da cidade
ci
fala dunha
a invasión sueva e posteriormente
visigoda.
Non
n existe constancia dos anos posteriores a estas invasións e por ende,
ocupacións da
a metrópoli. As únicas aportacións históricas falan dun abandono
casi absoluto dos seus
eus ciudadáns ata que é recuperada polo clero, pasando a
denominarse Ciudade
e de San Lorenzo,
Lorenzo, debido á construcción dun
d
seminario
con idéntica denominación.
Non
n existen referencias ata finais do S. XIX cando a urbe pasa a pertencer á
orde franciscana instaurándose
nstaurándose un período de paz e bien de máns dos
d frailes
menores.
O nome actual de Terceiroápolis aparece con data 1 de Setembro de 1969,
paralelamente repóllese a existencia de varias cidades
ci des colindantes con número
semellante de habitantes e circunscritas á xestión dos
dos frailes franciscanos.
Nesta nOva época na cidade,
ci
mencionanse distintas
istintas actividades dun
d
enigmático grupo chamado O Clan do Descoñecemento, encamiñadas a
sembrar a duda e a ignorancia nos residentes na cidade.
ci
Rexístranse ao mesmo tempo, accións de superheroes
superheroes que loitaron
incansablemente contra os membros do Clan, aínda que os datos son confusos.
A lenda di que dende
de ese primeiro
prime o día do setembro ol 69, os distintos
alcaldes da cidade
e foron os encargados de organizar a resistencia de
Terceiroápolis.
roápolis. A través de diversos
div
instructores, que serían os encargados de
preparar aos grupos de superheroes, a cidade
ci
e tratou de vencer aos
a sombríos
encargados de sembrar o descoñecemento.
descoñecemento

•
•
•
•

Nome de arquivo: Descoñecido
Lugar de Nacemento: Descoñecido
Superpoder principal: Lectura e control da mente
Habilidades secundarias:
- Dominio da máxia.
- Maestro na loita corpo a corpo.
corpo
- Camuflaxe.
- Coñecemento da lingua animal

-Non
Non existe ningún rexistro nos arquivos de
Terceiroápolis nos que se faga referencia ao seu
pasado.
- A primeira vez que se ten constancia da súa
existencia foi en Marzo do ano 2011 cando recluta a
25 héroes para loitar contra O Clan do
Descoñecemento que actuaba impune na cidade.
- Fusinho foi visto en contadas ocasións e adoitase
pensar que actúa dende
e algún lugar secreto
entrenando e organizando aos membros de A Liga dos
Defensores da Lingua.
-Parece
Parece ser que observa oculto os combates dos
membros de A Liga
- O alcalde, Nikonista ou Pakula parecen colaborar
dalgún modo aún sen confirmar con este enigmático
enigmá
personaxe na instrucción dos superheroes que actúan
na cidade.
- Os membros de A Liga deben saber que si algo grave
ocorre na loita contra O Clan do Descoñecementeo,
sempre hai alguén disposto a sacalos do apuro. E ese
alguén é Fusinho.
- Atribúeselle a seguinte frase na primeira reunión de
A Liga- espero que esteadea aquí todos polo
po combate.

É polo que eu vin!

•
•
•
•

Nome de arquivo: Juan Manuel Buján García
Lugar de Nacemento: Descoñecido
Superpoder principal: Telepatía
Habilidades secundarias:
- Persuasión
- Exoesqueleto mécanico na man dereita.

-O Alcalde chegou a Terceiroápolis moito antes da
existencia de A Liga. Nembargantes O Clan do
Descoñecemento xa actuaba impunemente cando
tomou os mandos da cidade.
-Os rexistros secretos da cidade dan conta do seu
papel como instructor de superheroes ademáis de
exercer o seu labor de dirección. Crese que formou
personalmente a Xoán Ronqueta ou Pakula entre
outros.
-Incluso parece ser que foi instructor persoal de
Fusinho, aínda que non se puede confirmar debido á
total desaparición de calquer rastro do actual lider de
A Liga.
-Soubo resistir ás adversidades que acompañan ao seu
cargo a través dos anos sen perder a fé nun futuro
mellor para a súa cidade.
-Traballador incansable, goza do favor dos
instructores e superheroes do grupo á vez que é
obxectivo permanente dos seguidores de O Clan.
-Estudioso da historia, amante da música e consumado
deportista, non duda en abrir e pechar persoalmente
as portas da cidade, para asegurarse de que dentro
dos seus muros reina a paz e o ben.

• Nombe de arquivo: David Méndez Ferreiro
• Lugar de Nacemento: Ventosa
• Superpoder principal: Copiar documentos secretos
cos seus Raios X
• Habilidades secundarias:
- Transportar a materia

Naceu en Ventosa, un lugar descoñecido e
resgardado da civilización, cuna de grande heroes e
personaxes. Aínda hoxe gárdase como alto secreto a
localización dese lugar para que non se descobra a
maxia del.
Non se sabe claramente como adquiriu os seus
poderes porque, como xa se dixo, provén dun lugar
máxico.
Crese que un día fai moito tempo, estaba ollando
un
debuxo
que
lle
gustaba
moito
e,
sorprendentemente, co paso das horas, ese debuxo
saiu polos seus ollos cara un papel.
Asustouse moito moito e soubo de alguén chamado
Fusinho que podería explicarle o que lle pasaba. Ao
chegar onda el, despois de moito buscar,
tranquilizouno e díxolle que o que lle estaba a pasar
era algo extraordinario, e que lle axudaría a controlar
e utilizar o seu poder
er para facer o ben e loitar contra
O Clan do Descoñecemento.
Así foi como El Rayos Manitas entrou no selecto
grupo dos Defensores da Lingua.
Xa dentro descubriu que tiña outras habilidades
ocultas e que debía utilizar para loitar contra o
descoñecemento.

• Nome de arquivo: Anielka Fernández Aira
• Lugar de Nacemento: Green Land
• Superpoder principal: Escoitar a longas distancias,
incluso a través das paredes
• Habilidades secundarias:
- Comunicación cos animais
- Recicla e aforra augua

-Conta a historia que Green Woman naceu nun pequeno
país chamado Green Land, porque era un lugar moi
verde, cheo de árbores, plantas e animais, e onde
todos os habitantes reciclaban para non contaminar o
seu maravilloso paisaxe e modo de vida. Ademáis por
aquelas terras teñen un idioma especial para poder
comunicarse entre eles, incluso cos animais, e que
inimigos da ecoloxía e do medio ambiente non poidan
entender.
-O problema chegou cando un día a agua comenzou a
escasear en Green Land, e entón, decidiron enviar a
Green Woman xunto cun par de axudantes (Spike &
Gracie) a Terceroápolis para ensinar a súa maravillosa
forma de vida e idioma, a cambio de agua para o seu
país.
-Cada vez que aprendemos algunha palabra nova vixían
que a nosa pronunciación sexa a correcta, se non é así,
pouco a pouco secarán os seus verdes prados, e o peor
de todo: cada vez que non sabemos algo, unha palabra
do seu idioma desaparece!!!! E non querredes que
desaparezca o país máxico nin a súa lingua, verdade??

• Nome de arquivo: Rubén Díaz Díaz
• Lugar de Nacemento: Asiria
• Superpoder principal: Devolver a esperanza á
xente.
• Habilidades secundarias:
- Curar feridas.

-Teos nace en Asiria ou polos aparece públicamente alí
por primeira vez.
- A súa función principal é a de protexer aos máis
pobres dos abusos dos reis e dos señores da guerra.
- É portador das leis da solidariedade, a xusticia e a
paz, que están escritas no seu rollo de cobre.
- Ao longo da historia actuou en numerosas ocasións
protexendo aos indefensos nos combates.

• Nome de arquivo: Alicia Lombardía Méndez
• Lugar de Nacemento: Paradai
• Superpoder principal: Maestra na loita corpo a
corpo
• Habilidades secundarias:
- Lanzamento de obxectos esféricos con precisión.
- Megaforza.
- Hiperresistencia física.

-Mamabute
Mamabute foi adestrada dende moi, moi pequena por
Fusinho e pronto amosou as súas dotes físicas.
Destacou diante doutros aprendices na súa resitencia
(era capaz de correr longas distancias sen amosar
cansancio), e a súa pericia para manexar e lanzar
obxectos.
- Durante un tempo abandonou a loita contra O Clan
e esqueceuse dos seus poderes. Adicou as súas forzas
a coidar de pequenos mamíferos afastada das loitas
de Terceroápolis.. Agora volta para loitar xunto ao seu
instructor da infancia para loitar ao seu carón, e ao do
resto de Instructores,, encargándose do adestramento
físicos dos novos membros de A Liga.

• Nombe de arquivo: Carol Arajol
• Lugar de Nacemento: Cidade Marabilla
• Superpoder principal: Hiperpercepción das
emocións.
• Habilidades secundarias:
- Empatía.
- Manexo dos conflictos.
- Resiliencia.

-Emotiolina naceu nunha lonxana cidade coñecida como
Cidade Marabilla. Neste místico lugar acontecí un
fenómeno estraño. Todos os que alí nacían posuían un
don, ou como preferían chamalo algún, un superpoder.
Do mesmo modo que que non hai dúas persoas iguais,
así ocorría
rría cos seus superpoderes.
- Dende que descubriu o seu don, Emotiolina adicouse
a loitar contra a intolerancia, a discriminación, a
apatía e outros malignos que se atopan entre nós.
- Agora, tras retomar o contacto con Fusinho e
Pakula, aos que coñecera na
a súa infancia, incorporouse
ao equipo de Instructores de A Liga dos Defensores
da Lingua para combater ó incansablemente
perseguido Clan do Descoñecemento.
Descoñecemento

• Nome de arquivo: Ginés Vázquez Seijas
• Lugar de Nacemento: México
• Superpoder principal: Capacidade de parar o
tempo.
• Habilidades secundarias:
- Velocidade supersónica e resistencia
- Efecto Flash
- Teletransporte

- No rexistro dos arquivos de Terceiroápolis aparecen
certas alusións e información que poderían encaixar
coa súa descripción, pero son moi confusas.
- A primeira vez que se ten constancia da súa
existencia foi en Novembro de 2011 cando volta á
cidade despois de enterarse que
Fusinho está
reclutando a heroes para loitarr contra O Clan do
Descoñecemento.
- Hai quen asegura ter visto a Pakula na zona sur da
cidade, cerca do río adestrando baixo as órdes de
Fusinho xunto a outros membros de A Liga dos
Defensores da Lingua.
- Din que encárgase de grabar os combates dos seus
compañeiros para que melloren a súa técnica de
combate.
-Parece ser que Pakula é un dos instructores máis
novos da Liga e que colabora dalgún modo aínda sen
confirmar co enigmático Fusinho, quen atopou a Pakula
cando era un bebé abandoado ás portas da cidade,
para formarse como heroe, aínda que son informacións
moi contradictorias.
- Atribueselle a seguinte frase antes de cada combate
seu ou dalgún membro da Liga- 3, 2, 1… Acción!

•
•
•
•

Nombe de arquivo: Descoñecido
Lugar de Nacemento: Descoñecido
Superpoder principal: Superforza
Habilidades secundarias:
-Visión nocturna.

- O único que se sabe con exactitude de Saturnino é
que se trata da man dereita de Fusinho.
-Algunhas informacións non contrastadas, indican que
Fusinho necesitaba un compañeiro que exercese de
guardián da fortaleza secreta de A Liga.
-O esqueleto monta garda permanentemente, mentras
observa
silenciosamente
as
evolucións
dos
superheroes do grupo.
-Parece ser que Saturnino é frecuentemente
agasallado polos compoñentes da coalición de
superheroes con distintas ropaxes que palien a súa
carencia epidérmica.
-Saturnino non abandona nunca a fortaleza de A Liga.
Se os impenetrables muros do baluarte caesen, el
sería o último en abandonalos.

• Nombe de arquivo: Asun Yáñez Dablanca
• Lugar de Nacemento: Benquerencia
• Superpoder principal: Lanzar raios de cores para
facer que a xente cante en InglésInglés
• Habilidades secundarias:
-Hipnose.

- Purple Musiké nace en Benquerencia, na costa e un
día que estaba tocando o piano, quedouse pegada ás
tecras e notou como as notas invadían o seu corpo. –
- Acenderu o ordenador para buscar información
sobre o que lle acontecerá e notou como as palabras
en Inglés tamén a percorrían.
- Dende ese momento xa non sería a de sempre,
sería… Super Purple Musiké.
- Saiu da casa austada, xa que coas súas mans
transformaba todo o que tocaba nas cores do Arco da
Vella. Non falaba en castelán, senon en Inglés e co seu
bastón facía que os nenos falaran e cantaran en
Inglés. Atopouse cun rapaz que estaba a pasear a unha
cadeliña cor canela. Notouna tan abrumada e sen
rumbo que invitouna a tomar unha infusión.
infusi
Falando e
falando comentoulle que pertencía á Liga dos
Defensores da Lingua Galega.
- Así foi como Purple Musiké chegou á Liga e alí
procura que nenos e nenas descubran e potencien o
seu talento artístico-musical.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Nerea Álvarez González
Lugar de Nacemento: Madrid
Superpoder principal: Superforza
Habilidades secundarias:
- Supervelocidade
- Camuflaxe
- Capacidade de voar

- Linx era unha nena pequena e co paso dos
anos foise a África a divertirse.
- Alí descubriu os seus superpoderes.
- Fíxose un disfraz, unha espada e uniuse á
Liga.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Jesús Arias López
Lugar de Nacemento: O Sol
Superpoder principal: Puño ardente
Habilidades secundarias:
- Raios e patadas solares
- Formación de meteoritos

-

-

-

.

En 1889 no Sol formouse un humano,
“Solario”
Dende pequeño foi aprendendo ataques
e defensas cos raios solares.
Un día foi á Terra porque o seu amigo
Fusinho necesitaba axuda para loitar
contra O Clan do Descoñecemento.
Cando chegou viu que non era o único,
estaba Linx Estella etc.
O Clan ataca cando os nenos e as nenas
falan cando non hai que falar, cando non
fan os exercicios, cando non atenden
aos mestres…
Con Fusinho, Solario aprendeu o “puño
ardente”, a lanzar raios e patadas
solares, a lanzar meteoritos etc. E el
sempre axudará a loitar
loi
contra O Clan.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Brais Barreira Breijo
Lugar de Nacemento: Madrid
Superpoder principal: Lectura da mente
Habilidades secundarias:
- Hipnose.
- Disparos por control remoto.

-

-

.

Naceu en Madrid e levou unha vida moi
aburrida ata que un día chegou a
Terceroápolis. Alí aprendeu a loitar contra
O Clan e aprendeu moito.
Un día chegou un enemigo e loitou con el
sen parar. Incluso cando llegou Fusinho, el
seguía loitando.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Ismael Besteiro Dopico
Lugar de Nacemento: Galaxia Ven
Superpoder principal: Superforza
Habilidades secundarias:
- Superhabilidades físicas.
- Visión de Raios X.
- Raios Uva
- Raios Láser

-

.

Cando estaba na Galaxia Ven, a máis
descoñecida de todas, chegaron os
membros de A Liga e lle dixeron si quería
unirse a eles.

•
•
•
•

Nombe de arquivo: Álvaro Cabanas Álvarez
Lugar de Nacemento: Barcelona
Superpoder principal: Supervelocidade
Habilidades secundarias:
- Ler a mente

-

-

Un día en Barcelona naceu un neno chamado
Álvaro ao que lle gustaban as películas de
superheroes.
Cada ano que pasaba gustábanlle máis e
creía que el era un superheroe.
Un día, no seu cumpreanos, saiu a ver as
estrelas e de súpeto unha nave recolleuno
porque fora elixido para A Liga.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Iria Caínzos Piñeiro
Lugar de Nacemento: A Lúa.
Superpoder principal: Mentalista.
Habilidades secundarias:
- Capacidade de voar.
- Parar o tempo.

-

-

O seu nacemento foi na Lúa o 03/03/2003 e tiña o
superpoder de controlar as cousas coa mente, o de
parar o tempo e voar.
Chegou á Liga porque atopouna Fusinho
combatindo e era moi boa.
Na Liga adestrou e adestrou ata estar lista para
loitar contra O Clan que non quere que os nenos e
as nenas aprendan.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Iván Cedrón Pedreira.
Lugar de Nacemento: Mercurio.
Superpoder principal: Hipnose.
Habilidades secundarias:
- Camuflaxe
- Técnicas de combate (puñetazo voador
e patada certera)
- Manexo da hacha.

-

-

-

-

Non se sabe quen é nin como é, só se sabe
que se chama Exterminator e que naceu en
Mercurio.
Chegou á Liga cando O Alcalde de
Terceiroápolis o chamou para combatir ao
Clan.
Fusinho é o seu principal instructor. Deulle
unha
armadura,
o
cinturón
dos
superpoderes e as hachas.
Tamén o motivou, e dende ese intre loita
contra O Clan coa axuda dos seus
compañeiros.

• Nombe de arquivo: Ana Centelles Mouriz.
• Lugar de Nacemento: Nun bosque.
• Superpoder principal: Xiras as hachas para que
salgan serpes.
• Habilidades secundarias:
- Xirar o pelo para que salga lume.
- Xiraro o seu cinturón para que salgan
prantas.

- Un día unha rapaza nova, ía paseando pola
rúa e viu unha cidade ao lonxe, foi cara a ela e
estaba chea de cousas raras.
- Nunha casa estaban 24 superheroes que lle
ofreceron que se quedara con eles.
- Déronlle un disfraz e loitou con eles contra
O Clan porque sempre soñara con ser unha
superheroína.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Pablo Centeno Bellón.
Lugar de Nacemento: Plutón.
Superpoder principal: Supersalto
Habilidades secundarias:
- Puños conxeladores.
- Imitación multicolor.

-

-

-

Un día, cando Plutón era un planeta cun
volcán de xeo, o Axente CenteBellón deuse
de conta de que tiña superpoderes.
Deu un supersalto ata o mismísimo Urano.
Caeu apoiando as máns e se lle conxelaron.
Deu outro supersalto ata a Terra, a España,
Lugo. Alí entro una Liga.
Foi porr un montón de sitios e por iso
quedouse multicolor.

•
•
•
•

Nome de arcquvo: Carmela Corcoba Rodríguez
Lugar de Nacemento: América do Norte
Superpoder principal: Crea tronos coa coleta
Habilidades secundarias:
- Visión de Raios X.
- Crear flores.

- Ania, a superheroína de A Liga, naceu en
-

América do Norte.
O seu superpoder favorito é o da coleta.
Chegou á Liga porque salvou a moita xente
e loita contra O Clan.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Martín Corredoira Coira
Lugar de Nacemento: Barcelona.
Superpoder principal: Electricidade.
Habilidades secundarias:
- Capacidade de voar.
- Superforza

-

-

Cando Martex era un neno, era moi forte e
os seus pais ensináronlle a meditar.
Cando se fixo maior caeu nun charco e
despois desmaiouse e no seu sono viu a
Deus
que
lle
concedía
os
seus
superpoderes.
Un día loitando contra un super villano,
déronlle
un
golpe
e
leváronno
a
Terceiroápolis. Alí coñeceu
coñec
a Fusinho e
pediulle entrar na Liga.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Laura Couto Moreno
Lugar de Nacemento: Planeta da moda
Superpoder principal: Visión nocturna
Habilidades secundarias: Camuflaxe á moda
- Superforza
- Visión de Raios X.
- Superrapidez.

-

-

O 13 de marzo de 2015 Super Moda chegou
á Liga porque lle deran o superpoder da
moda.
Non tiña pais e estaba todas as noite
durmida debaixo da póla dunha árbore e
comía o que atopaba.

•
•
•
•

Nombe de arquivo: Estela Díaz Graña
Lugar de Nacemento: Australia
Superpoder principal: Supervelocidade
Habilidades secundarias:
- Raios Láser
- Conxelación

-

-

-

Estella naceu en Australia soa coa súa nai.
Ten o poder da supervelocidade porque un
día caeulle un raio na cabeza mentres
camiñaba.
A súa nai aportoulle os raios láser dunha
cicatriz. O seu pai foi o que lle aportou o
poder de conxelar as cousas.
Chegou á Liga porque lle gustaba loitar
contra O Clan.

• Nombe de arquivo: Laura Díaz López
• Lugar de Nacemento: O Sol
• Superpoder principal: Capacidade para facer
amigos
• Habilidades secundarias:
- Gran intelixencia.
- Supervelocidade.
- Manexo das armas.

- Estela naceu no Sol e os seus pais foron
antigos superheroes chamados Sol e
Esteliña,
- Foise a vivir a Terceroápolis aos oito anos
para facerse superheroina e axudar ao
mundo.
- É unha rapaza atrevida, intelixente,
alegre e moi rápida.
- Manexa moi ben as armas xa que recibiu
un cursiño chamado “Manexo dde armas
super” e déronlle o título da mellor do
mundo.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Miguel Dopazo Silva.
Lugar de Nacemento: Lugo
Superpoder principal: Capacidade de voar
Habilidades secundarias:
- Raios conxeladores.
- Manexo da hacha.

- En Terceiroápolis os superheroes defendían o
coñecemento coas súas armas.
- Algúns eran mutantes, outros normais e outros
doutros planetas. Todos defendían en equipo pero
un era moi poderoso e chamábase Hacha Mortal.
- Os seus poderes máximos son o “corte da
norte” e “super hacha de lume”.
lum

•
•
•
•

Nome de arquivo: Diego Estevez Serén
Lugar de Nacemento: Saturno
Superpoder principal: Super puñetazo
Habilidades secundarias:
- Visión de Raios X.
- Lanzamento de bombas.

- Eagle chegou á Liga porque el era moi boa

-

persoa e loitaba contra O Clan do
Descoñecemento.
Na Liga fíxose moi amigo de todos, sobre
todo de Fusinho, o xefe.
Antes de entrar na Liga era un humano
normal ata que chegou un señor escuro do
Clan, e como os superheroes da Liga
sempre están vixiando, o escolleron.

•
•
•
•

Nome de arcquivo: Marta Fernández Fernández
Lugar de Nacemento: Babia
Superpoder principal: Invisibilidade
Habilidades secundarias:
- Superforza.
- Superelasticidade
- Supervisión

-

-

Antes
era
unha
delicuente
con
superpoderes e os seus pais non a querían.
Entón
viu que en Terceiroápolis a
aceptaban e lle contaron o que quería facer
O Clan, quería destruir a súa educación.
Dende entón loitou contra eles.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Daniel Fernández Vázquez
Lugar de Nacemento: Berlín
Superpoder principal: Capacidade de voar
Habilidades secundarias:
- Superforza
- Ver o futuro
- Puño mareador

-

-

Daferva nace una capital de Alemania,
Berlín.
Un día foi a un lago a bañarse e tirouse nun
lugar moi escuro do lago. Electrocutouse e
cinco minutos despois… era un superheroe!
Foise a un sitio pero perdeuse ata que un
día viu unha cidade pequena chamada
Terceiroápolis. Alí había 24 superheroes
máis.

•
•
•
•

Nome de arquivo: David Ferreira Valín
Lugar de Nacemento: Málaga
Superpoder principal: Visión nocturna.
Habilidades secundarias:
- Controla as espadas coa mente.

-

Cando tiña tres anos caeulle un raio encima
e conseguiu os seus superpoderes.
Aos dez anos atopouse co Clan e chamou
aos superheroes de A Liga que o escolleron
porque viron os seus poderes.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Lucía Ferreiro Costa
Lugar de Nacemento: Francia
Superpoder principal: Superrapidez
Habilidades secundarias:
- Superforza.
- Ivisibilidade.

-

Scaly naceu en Francia pero os seus pais a
abandonaran.
Cando se fixo máis maior, viu a uns homes
que
tiñan
poderes.
Acercouse
e
preguntoulles onde atoparan a maneira de
ter poderes. O xefe acercouselle e lle dixo
que si quería formar parte do club. Ela dixo
di
que sí e convertiuse en Scaly a
superheroína.

•
•
•
•

Nombe de arquivo: Eva Fraga Cascudo
Lugar de Nacemento: Mercurio
Superpoder principal: Control da enerxía
Habilidades secundarias:
- Raios laser.
- Hipnose

-

-

Cando era pequena non tiña poderes, senon
que era unha persoa normal, pero aos sete
anos sentiuse poderosa e aos nove
apuntouse á Liga dos Defensores da Lingua
e todo cambiou porque tiña que combatir ao
Clan.
Cos seus compañeiros non estaba soa e tiña
que percorrer o espazo porque dende
Mercurio ata a Terra había miles de millón
de anos luz e antes tiña que parar en Venus
a descansar dos cometas do espazo que ás
veces son perigosos.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Zaira García Varela
Lugar de Nacemento: Narnia
Superpoder principal: Superforza
Habilidades secundarias:
- Uso do arco e dos coitelos

-

Cotorra naceu en Narnia e ten un
superpoder principal que é a forza pero
tamén é moi boa cos coitelos e a boa
puntería co arco.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Mario Gómez Dorribo
Lugar de Nacemento: Lugo
Superpoder principal: Poder de electrocutar
Habilidades secundarias:
- Superelasticidade
- Pinchar e cortar

-

O superheroe Rabel chegou á Liga porque quería
axudar á xente.
Un día ía pola rúa e caeulle un raio verde que
levaba os poderes da electrocutación, a
elasticidade e pinchar e cortar.
Cando se ergueu do chan, porque caera polo raio,
era un superheroe e tiña poderes.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Carmen González Iglesias
Lugar de Nacemento: Rojilandi
Superpoder principal: Superelasticidade
Habilidades secundarias:
- Supervelocidade

-

-

Fai moito tempo había unha superheroína
chamada Yinya que vivía en Rojilandi que
era un planeta moi aburrido.
Un día escapouse á Terra no 2015.

•
•
•
•

Nome de arquivo: Antígona A. Silva López
Lugar de Nacemento: Lenparis
Superpoder principal: Superelasticidade
Habilidades secundarias:

-

-

O día que se fixo A Liga foi o día que naceu
Bolboreta Demonio porque os seus pais
mudáranse a Terceiroápolis e deixábanlle
ser da Liga cando tivese 16 anos.
Entro una Liga e empezou a loitar contra O
Clan.

www.proyectodebana.com

