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Este é o computador que dicía mamá. Trae
a última versión de Windows e vai
rapidísimo. Ademais, mirade que monitor!!

É usado non si? Pois, se me
dis que o disco está en bo
estado, collereino.
Ademais xa
trae todo
instalado...

É boísimo! Pídome
ser o primeiro!

Non
vexo!

Ao chegaren á casa, todo
parece marabilloso...

Mentres tanto, na casa dos
veciños...
Xa o compramos usado e
temos que arranxarlle
algunhas cousas.
Imos chamar
polo tío Lucho
para que nos
diga que facer.

Non anda! Este
computador
non anda ben!

Alaa! Que ben vai!

Si, Lucho!
Seguro que
me trae
chocolate!

Ola, Lucho? Xa o
compramos. Bótasnos
unha man para
formatealo e instalarlle
o Ubuntu?

Mirade, trae como
sete xogos!
Quero
debuxar!

Lucho!!

“O período de proba
expirou.”

Quen pediu
chocolate e
Ubuntu?

Como!? Que é un
período de proba!?
Agora non podo abrir
os meus traballos da
escola!

Chamei a Daniel e
díxome que consiga
unha copia pirata de
Office para poder
seguir abrindo os teus
ficheiros.

non creo que sexa
boa idea porque é
ilegal e así enchese
de virus o
computador novo.
Hai que comprar o
programa,
é o que dí aquí...

Xa está. Ubuntu funcionando
perfectamente e o PC como novo.
QuE xogos queredes instalar?
Mira,
son infinitos!

Quen dixo
“comprar”?
¡Non hai un
peso para
máis nada!

Non hai necesidade de copiar
ningún programa ilegal. Usa
software libre, e poderás
copialo legalmente.
Para abrir os
teus ficheiros do
colexio, imos
instalarche o
LibreOffice,
axúdoche?

office
pirata

Viches? Patricia
xa dixo que non
o fixeramos!!

Vedes? Agora en
lugar de Word,
usaredes Writer.
Úsase case igual.

Sí, pero todos
os meus amigos
usan Word!

Non importa, podes
usar os mesmos tipos
de ficheiros que eles
para compartir os
traballos.
Uns días despois
Mamá! Este computador
está cheo de virus! Hai
que chamar a un técnico!
Non hai un peso
máis para o
computador!

Mira, Lucas. Este xogo ten
código malicioso. Por sorte
o Firefox non o deixou
atacar ó equipo. Ves o
aviso?

Tes que usar un navegador máis
seguro. Instálalle o Firefox e
vas navegar sen problemas. É
libre e de balde.

Ola, Lucas. Chámote porque xa non
podo usar Internet de tantas xanelas
que aparecen soas ... ademais, abre
calquera páxina menos a que eu
quero... que podo facer?

Grazas, despois contoche
como me foi!

vou.
Aquí quero poñer unha
animación, e non sei
como se fai...

O bo de usar
software libre é que
hai moita xente
disposta a axudarche.
Busquemos na Web, a
ver se a alguén lle
pasou o mesmo que a
nós.

Vale, pero non está
ben explicado...

Ah, pregunta Patricia se
non a axudas coa súa
tarefa do colexio.

Siii, mira! Aquí
está a solución.

É porque o escribiron
para a versión anterior.
Pero así como nos
axudaron dicíndonos
cómo solucionar o noso
problema, nós podemos
colaborar cos demais
publicando a solución para
a última versión.

Ao pasar unhas semanas...
Mirade, rapaces! Como usamos software
libre, hai moita xente disposta a axudar
a outros usuarios. Lucas e eu publicamos
algo que descubrimos e agora un feixe
de xente agradecenolo.

Que ben!
Oes, por qué non
publicamos o noso
truco para gañar no
xogo de onte?
xenial!
Nós tamén queremos
que nos agradezan
cousas!
Si! que podemos
publicar?
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