1. Unha carta de amor escrita en Comic Sans
2. Helvética
3. Croissant á prancha
4. Un vibrador
5. A bicicleta do avó
6. Chovía moito aquel día
7. Comic Sans
8. Times New Roman
9. Pintei os beizos de vermello antes de atoparnos
10. Unha mesa lack, pero branca
11. Unha mesa Lack, negra
12. Wally
13. cucarachas
14. gaivotas
15. Illas Cíes
16. Códice
17. Unha muller de 80 anos, co cabelo branco, cun bastón nas mans, agardando polo bus 15 nunha rúa
deserta
18. Unha rapaza de trece anos que está a timbrar nun portal e ninguén lle fai caso
19. Steve jobs
20. Alcatel One Touch Easy
21. A mañá na que morreu choveu tanto que a rúa inundouse
22. Declaroulle o seu amor por mail, pero Gmail mandou o correo á caixa de spam
23. Atopáronse na cinta de equipaxes
24. Todas as familias felices son semellantes
25. Tui
26. Carapuchiña vermella
27. Atoparon o cadáver nunha praia de difícil acceso
28. Gustáballe cantar, aínda que non o facía nada ben
29. Cando tiña 24 anos herdou unha casa de indianos, preto de Ribadeo. A metade do tellado estaba
afundido.
30. Botar unha tarde enteira lendo
31. Sempre soñara con ser bailarina, pero tampouco era infeliz sendo caixeira no Bershka
32. Crema de mans Hacendado
33. Unha vella cámara de fotos e unha película Kodak
34. O xefe de marketing dunha multinacional do sector alimentario

35. Todo comezou unha tarde de marzo, cando xa non o soportou máis e presentou a carta de cese
36. Debería matar ao meu xefe?
37. Tiña un coche vello, unha casa de prestado e non era moi feliz
38. CHORBO
39.Lisboa
40. Moita preguiza
41. pessoa
42. moita xente pensa que todo foi premeditado
43. Gustábame pensar que sabía mentir ben.
44. O que fixo que me decidise foi a túa actitude
45. Un canario
46. Ódiote
47. Unha desas galletas da fortuna das pelis
48. Non esquezas mercar laranxas. Un quilo.
50. Foise a por tabaco
51. Temía aos paxaros, sobre todo aos periquitos
52. Aquel cheiro abafante lembráballe á infancia
53. Usaba o mesmo perfume que a túa nai, un francés moi pesado
54.Non o esquezas nunca. Nunca
55. Querido,
O noso non pode continuar.

ç

Fatígasme.
56. Era un pouco ridículo. De vez en cando dicía expresións en francés
57. Un vello catedrático que comía solitario nun bar tamén vello
58. Unha ducia de ovos, patacas e un vaso de Albariño
59. Un pobre neno chamado Nicasio
60. A irmá máis vella era a máis fea das tres e aínda así foi a primeira en casar.
61. Casou como se facía daquela época, polo interese
62. Unha colección de ollos de vidro
63. Un paraugas que alguén deixou esquecido
64. Un exemplar do Hola
65. Quedou calvo cando tiña 19 anos. E botou barriga

