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""'"' >C6mo esMs? Te esc4o åesåe )VlaJriJ PQPQ con'ravle alBo åe 
i es+oncia e_t't esla c'uåaå, Lo es'toy_ poisavsåo uy bien y ke '!-evsuåo}Q 

opovluniåaå åe conocev nckos luBaves Je in+et'Æs. I 
I 

Tå sabes que no «e Bus+an tacko las Biras orBanizoaas) pov eso 
e1 pviev' ara copvå u+qa lovjera åe a!oono pova el me4rvo, Ayev pov la 

oRona åec=lr aav uno vuel+o pov la ciuåaå, e+q+onces tomi e1 me*vo en 

IQ es+aci6vt cevcaÅel ko+el. 

' 

LQ pvimevo pavaåa que l'iice fue e+qel Palacio Real, VisiM es+e 

luBot inenso; una secci6n es+6 obiet'+a QI på6lico y es coo u+qmuseo, 
Vi uJlas COSClS an+iBuas e in+eresan+es, 7siisoy ,.ii Un (aaseo pov 1os 
jorJines que esMn al Wo ael Paloicio, C--)Palacio Real es aBnifico; 
si vienes Q Maåvia åeloes visi+arlo pora apveråev so6ve la His+oria 

ae. C-spæsa, )Åås +a+»Je, cainå kas+a IQ Plaza åe C-spaRo y aHrvolvt 

Q +oar el melvo kas+a lo Cavar Vio) una aveniJa onJta y coevcW, 

Covvpvå vopa en u+qos alocenes Bvæsåes y_lueBo lovnå tot ve(veico y_ 
corrnt un 6ocaåillo en un coifå ClIaire libre, 

' 

Cuavsåo voW Cl tomov el me'rvo, me sen'rå al IQCIO åe una ckico 

que 
'useo 

e kaffi16en inB1ås, C-va aus'h'a(iana y_es+o(:»opevåiåa; quevia ir al 
Je1 Pvoåo) pevo no sot6ia å6vsåe (:»ajarse, 7sr que )e åije que yo 

+a!giån i6a pava oltt y los åos nos 6ojaos en la es+oci6+qenfvevs'?eJel 
museo, Cu'acias al e'fvo nos ket'nos kecko aiBos y posawtos +tes koros 

iroiJo cuaåvos fævsosos. ;Quå oravilla! ue encan+6 IClSQIClcon los 
cuaåyos åe Co's;lo«, HTe }Q vecomienåo! )'Jo +eva a åecepc;onav, 

: 
, 
I 

Al salir åel useo le åije oJi6s a la cliica y *omå el e*vo åe 

vuel+o Cl i ko+el. Cveo que fue t,oata6uena iåea covvpvov IQ lavje+a åe 
a6ono, povolue et'a ås ffiaro+a potva viojotv e+qmelvo, que es uy c6vvsoåo 
y seBuvo, )\/laRano pienso usor!a oh'a vezy ke oueåaåo (en encor#vovvvse) 
conlackicaaus+roiiana-sel(ao)Vlo+»y-pavaivalr'avqueåelResr;vo 

y, pov supiaes+o, iveos en eh'o, 

Bue+qo, 3uæsa) 

pa-4raBan cWaå, 

espevo que esMs 6iep y qtxe åeciåas visi+or pvonlo 

l'tn al»vazo) 

' Ct_ivlos 
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