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Nas páxinas que seguen podes atopar as regras e a ambientación para xogar unha partida de
rol de “O Choco Otomano”. Dividimos o texto en dúas partes, a primeira con información
necesaria para os xogadores e a segunda con información necesaria para o director de xogo.
Este último é aconsellable que lea o manual enteiro, porén os xogadores nunca deberán ler a
parte  do  director,  posto  que  contén  información  crucial  para  poder rematar a  aventura.
Trátase dunha partida que “Gurrucho de Vozcast” xogamos no noso podcast sobre rol a modo
de exemplo e decidimos escribir e  compartir nas R.R.S.S. Esperamos que vos guste
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Xogadores

“A desaparición de varios mozos da área da Ría de Vigo, case todos
eles  estudantes  do  CUVI,  trae  de  cabeza  ás  autoridades.  Ninguén
quere  crer  nas  faladurías  acerca  de  seitas,  rituais  escuros  ou
monstros  abominables,  pero  ben  saben  os  eruditos  que  todo  iso
existe...”
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Personaxes

ÉNDEZ SERRÍN, profesor de literatura galega no Cuvi. Algúns dos seus alumnos, ademais
de outros xoves da zona das Rías Baixas, desapareceron nos últimos días sen explicación

aparente. É un suceso con transcendencia pública, e tódolos medios se fan eco. O profesor atopa nos
apuntamentos de dous dos seus alumnos desaparecidos, que lle chegan por correo sen remite, o
mesmo símbolo que se repite en varias follas. Tamén unha tarxeta que poñía: non te fíes da policía
Decide pedirlle axuda á profesora Barbanza Anllóns, colega do Cuvi e experta en simboloxía.

M

                             Xeito: d4
Táboas: 4

Acume: d4

Rixo: sd Folgos: 8 Vida: 5

Maxín: d10
Azos: 8

Celme: d6

Trazos:  Rato de biblioteca,  académico de prestixio,  usuario de maxia arcana, pouco amigo da
festa, I'm too old for this shit, home de valores antergos, memoria de elefante, miope coma unha
toupa.

ARBANZA ANLLÓNS, profesora de arqueoloxía no Cuvi. O seu colega Méndez Serrín pídelle
que  o  axude  cun  asunto  relacionado  cun  símbolo  e  a  desaparición  de  varios  xoves  da

contorna.  Coma  experta  en  simboloxía  accede  e  interésase,  pois  recoñece  o  símbolo
inmediatamente. É a vella insignia dunha seita sinistra que operaba pola ría de Vigo na primeira
metade do século XX. Ela pensa que incluso tiñan vínculos cos nazis. Existe unha tese sobre esta
seita, e a periodista que a realizou atópase na zona cubrindo o derrubamento dun dos carrís laterais
da ponte de Rande. Deciden chamar entón a Silvia Xato.

B

Xeito: d8
Táboas: 7

Acume: d4

Rixo: d4 Folgos: 7 Vida: 9

Maxín: d4
Azos: 5

Celme: d6

Trazos: Gran atleta, amante da arte, despistada, aventureira, moi boa cos crebacabezas, feminista,
medo ás arañas, xogadora de videoxogos.
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ILVIA XATO, periodista na TVG3, que está a cubrir a nova da caída dun carril da ponte de
Rande.  Recibe  unha  chamada  dunha  coñecida  arqueóloga  chamada  Barbanza  Anllóns

preguntando pola tese que fixera ao rematar a carreira. O que lle conta esperta o seu interese, pois
menciona que pode ter relación cos rapaces desaparecidos e pode ser unha nova con sustancia. Na
súa tese propuña que as cerimonias da seita se celebraban no dolmen de Chan d’arquiña. 

S

Xeito: sd
Táboas: 5

Acume: d8

Rixo: sd Folgos: 7 Vida: 6

Maxín: d6
Azos: 6

Celme: d8

Trazos:  Non se me escapa un detalle, borde coma un choco, minto máis que falo, fago sudokus,
máis ben torpiña, orgullosa, saín na tele, rondo polas altas esferas.

OHN BERZAS, detective privado, recibe no seu móbil un mensaxe moi preocupante. É dunha
filla dun dos seus ex-compañeiros da policía, a súa afillada. Di: “Padriño, escríboche a ti e non a

papá porque non me fío da policía, poden ter o seu móbil pinchado ou algo, non sei se é paranoia
pero prefíroo así. Estou metida en algo turbio, algúns dos rapaces da miña clase invitáronme a que
fose con eles a unhas reunións,  que era algo divertido,  pero resultou ser unha especie  de seita
estraña. Cando lles dixen que non quería saber nada, notei unha actitude rara cara min, e cada vez
sentinme máis vixiada, incluso acosada. Pero a min non é doado intimidarme, xa me coñeces, así
que púxenme a investigar e descubrín cousas. Agora teño medo, quero contarcho todo pero non por
wassap. Quedei cun amigo que me vai axudar no bar O’Choco de Redondela. Aperte del, só confío
en papá, en ti e no meu profesor Méndez Serrín. Mandeille un sobre con algo que non quero que
atopen. Reúnete con el e pídello. Bicos, chámote máis tarde.” Decide entón ir xunto Méndez Serrín,
e este cóntalle que están a investigar sobre a desaparición duns rapaces. Tamén o que había no
sobre. Máis tarde, a súa afillada non contesta, non da sinais de vida.

J

Xeito: d4
Táboas: 4

Acume: d6

Rixo: d10 Folgos: 7 Vida: 10

Maxín: d4
Azos: 4

Celme: sd

Trazos: Bruto coma un arado, non apouco facilmente, puntería excelente, contactos nos baixos
fondos, actuar antes que pensar, non lle caio ben á xente, pelexo coa tecnoloxía,  detective ex-
policía.
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Regras

Fixemos unhas regras máis ou menos ad hoc para esta aventura, sacadas dos esbozos dun proxecto
que acumula hai anos cantidades elefantiásicas de pó dixital. Séntete libre de usalas ou, pola contra,
utilizar as de calquera outro xogo. Dada a ambientación semellante (idéntica) á da Chamada de
Cthulhu, ese podería ser un bo sistema.

Os dados 

Para resolver unha situación na que o xogador queira facer algo que pode resultar en éxito ou en
fracaso, o director de xogo pediralle unha tirada de dados. Normalmente serán dous, cuxa suma se
enfrontará á dificultade da acción. Imos debullar entón estes dous dados. 

Dado de Vontade: É por defecto un dado de 6 caras, d6. O número de caras podería variar, 
pero veremos iso na sección de Atributos.

Dado de Calidade: Cada personaxe presenta 5 calidades distintas que determinarán as súas 
habilidades.  Estas  calidades  valóranse  mediante  dados,  cantas  máis  caras  teña  o  dado,  
mellor será o personaxe nese eido. A natureza da acción determinará que calidade se utiliza, 
podendo ás veces existir ambigüidades. No caso de dúbida, o director decide.

As Calidades

Rixo: Representa a forza, resistencia, aguante, e todo o que teña que ver co físico.

Xeito: É a habilidade, a destreza, pero tamén a velocidade e a axilidade.

Maxín: A capacidade mental, memoria e intelixencia.

Acume: Trátase da agudeza dos sentidos, así como a intuición.

Celme: É unha capacidade social. Carisma, simpatía, liderazgo, mesmo elegancia ou valor.

Cada personaxe terá un nivel en cada calidade, representado polo número de caras dun dado. No
cadro seguinte vemos os distintos niveis e o dado que lles corresponde.

Nivel Dado Nivel Dado

Inútil Sen dado Hábil d8

Torpe d4 Experto d10

Normal d6 Xenio d12
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Os Atributos

Son tres,  e  están representados por un valor  numérico.  Este  valor  actúa como unha reserva de
puntos que se poden gastar para recibir unha compensación a cambio. Tamén se poden perder por
algunha circunstancia da partida, ou recuperar ao cambiar de escena ou tamén por circunstancias
da partida. Vexamos como funcionan.

Azos: Son unha especie de puntos de valor, denodo e pulo. Se o personaxe gasta puntos de 
azos, o  dado de vontade sobe de nivel antes de tirar. Cantos máis niveis queira subir o  
xogador, máis puntos custará. A primeira subida vale 1 pt, a segunda 2 pt, a terceira 3 pt, e 
así sucesivamente. Por exemplo, para subir tres niveis, de d6 a d12, gastaría un total de 6 pt, 
1 pt para subir de d6 a d8, máis 2 para subir de d8 a d10, máis 3 para subir de d10 a d12.

Se un personaxe queda a 0 na súa puntuación de azos, perde o dado de vontade. Os azos 
recupéranse un máximo de 3 puntos ao cambiar de escena,  ou ao vencer a un inimigo  
temible os puntos que considere o director. O personaxe non pode superar o número de azos 
cos que comeza.

Folgos: Representan o esforzo. Gastando 1 pt de folgos, o personaxe tira un dado máis de 
calidade, quedando co resultado maior. Pode tirar máis dados aínda, coa mesma regra de  
sempre: o 1º dado vale 1pt, o 2º 2pt, o 3º 3 pt etc. 

Se un personaxe queda a 0 na súa puntuación de folgos perde o dado de calidade. Os folgos 
recupéranse descansando. O px non pode superar os folgos cos que comeza.

Táboas: Miden os recursos e a experiencia. Gastar puntos de táboas permite aos personaxes 
repetir un ou máis dados despois da tirada. Cantos máis dados se repitan da mesma tirada, 
máis puntos custará. O primeiro 1 pt, o segundo 2 pt, o terceiro 3 pt, etc.

Os Trazos

Engaden un elemento narrativo ao xogo e individualizan aos personaxes. Son palabras ou frases que
os definen dalgún xeito, tanto positiva como negativamente. O xogador pode tirar de trazos cando
pense  que  lle  poden  ser  útiles,  pero  coidado,  é  a  súa  responsabilidade  e  non  a  do  director  a
reivindicación dos seu dereito de usalos. Exemplos de trazos son  rato de biblioteca, gran atleta,
non se me escapa un detalle ou bruto coma un arado.

Como se usan os trazos? Como dixemos, o xogador anuncia que para unha acción concreta, o seu
personaxe  posúe  un  trazo  que  lle  pode  axudar.  Os  trazos  actúan  de  varias  maneiras:  O  máis
frecuente é que  aporten unha vantaxe, ou desventaxe. Ou sexa, baixan ou soben a dificultade
dunha acción. Exemplo:  Puntería excelente  baixaría a dificultade cada vez que dispares. Tamén
permiten efectuar unha tirada que non se podería ter feito sen o trazo, ou directamente permiten
efectuar unha acción sen tirada. Exemplos; Gran atleta permitiría efectuar unha tirada para escalar
unha parede, e Rato de biblioteca permitiría coñecer en que libro está certa información .

Sede proactivos cos trazos e en xeral na partida e propoñede cousas ao director, total, por probar
nada se perde. Tentade intervir na narración aportando cousas que vos beneficien, ou que non, alá
vos, pois o director de xogo ten ferramentas para manexalas (Aparte de decir que non).

9



Director de xogo

Regras
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O uso das regras

O director de xogo é o encargado de guiar aos xogadores a través da aventura que están a vivir a
través dos seus personaxes. A regra máis importante é que se algunha regra estorba, vai fóra. Se
algunha regra impide ou obstaculiza a diversión ou o avance da partida, é mellor quitala. Por outra
banda, esperemos que iso non suceda. Vexamos entón o uso destas normas.

Calidades,  accións e tiradas

Cando  os  xogadores  queiran  realizar  unha  acción  que  entraña  unha  dificultade  tanto  poden
conseguir o que se propoñen como fracasar estrepitosamente.  Isto decidirase cunha tirada de dados.
Os xogadores usan os seus dous dados, normalmente, para enfrontarse a unha dificultade imposta
polo director. Se a suma dos dous dados iguala ou supera á dificultade, a acción será realizada con
éxito. Se non, será un fracaso.

Para darlle algo de sustancia, se o resultado só iguala á dificultade pódese engadir unha desvantaxe
ou un suceso negativo. E se o fracaso é só por un punto, tamén se pode engadir algo positivo. Na
mesma onda, se a tirada supera por 5 puntos ou máis a dificultade,  tamén pode aparecer unha
vantaxe, e se o fracaso é estrepitoso, faltan 5 pt ou máis para chegar á dificultade, pode aparecer
unha desvantaxe ou inconveniente.

Non  é  necesario  tirar  os  dados  para  tódalas  accións,  posto  que  haberá  moitas  que  serán  de
dificultade cotiá, ou se superarán gastando puntos de atributo ou utilizando trazos. Vexamos un par
de exemplos e o cadro das dificultades.

Exemplo: John pretende forzar a porta dun coche. Pode facelo con Rixo ou con Xeito. O director
decide que se o fai con rixo a dificultade será dif 9, e con xeito dif 11. Neste caso o personaxe pode
decidir como fai, posto que as dúas opcións son válidas. John decide facelo con Rixo, ou sexa,
golpear a porta. Tira 1d6 (dado de vontade) + 1d10 (dado de calidade). Saca 3+5= 8 puntos. Non
consegue abrir a porta, pero ao golpear o coche caeron uns papeis no asento do copiloto que
agora quizais se poidan ver cunha tirada de Acume.

No mesmo exemplo, se a tirada fose 4+5=9, sería un éxito, pero ao igualar a dificultade habería
un inconveniente, por exemplo que fixo dano na man e agora ten un trazo efémero, 'ferido na man'.

Nivel Dificultade Nivel Dificultade

Cotiá - Moi difícil 13

Moi doado 3 Heroico 15

Doado 5 Épico 17

Normal 7 1 entre 1 millón 19

Complicado 9 Imposible 21

Difícil 11 Absurdo 25
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Atributos

Azos: Os azos  tamén  serven como medidor  do  valor.  Hai  criaturas  que  atemorizan  ao  
contrincante, polo que este perde o valor. Isto represéntase perdendo un nivel no dado de 
vontade. Por exemplo, de d6 baixaría a d4, ou incluso, se a criatura é terrorífica, a sen dado 
(sd).  Gastando azos,  as  personaxes  poderían  recuperar  ese valor  perdido,  coas  mesmas  
regras de antes.

Exemplo: Os personaxes atopan a un home-gavota, este gasta o seu punto de ameaza (páx 15,16).
De primeiras, todos perden 1 nivel do dado de vontade, que será 1d4 para enfrontarse ao becho.

Folgos: O director pode restar puntos de folgos aos personaxes despois de faceren esforzos 
considerables. Ten liberdade para quitar os puntos que estime, tratando sempre de ser xusto. 
Pódense recuperar descansando, tamén a consideración do director.

Exemplo: Méndez acaba de subir por unha pendente moi pronunciada con éxito. Era unha tarefa
titánica para el. O director decide quitarlle 1 pt de folgos. Todos deciden descansar media hora
para que Méndez se recupere, posto que vai xustiño de folgos. O director devólvelle 1 pt de folgos
por esa media hora.

Táboas: O director  pode  reclamar  un  ou  máis  puntos  de  táboas  a  un  px  en  distintas  
situacións. Para evitar facer unha tirada sinxela, para poder efectuar unha tirada na que hai 
que saber ou ter algo, para lembrar algo, para poderen usar un trazo, etc. É un uso moi  
narrativo dos puntos, e permite versatilidade á hora de que avance a aventura. En resume, 
pódeos  usar  para  negociar  cos  xogadores  cando  estes  intenten  intervir  na  narración  
aportando obxectos, sucesos ou datos que os beneficien. Vexamos varios exemplos deste  
ecléctico atributo.

Exemplo: John vai forzar a porta dun coche con Xeito. O director decide que dif 11. Pero John di
que como el é detective leva unha ferramenta para abrir coches. O director concédella, pero non
gratis, só a cambio dun punto de táboas, porque ten sentido que un detective teña ese utensilio pero
que o diga agora xusto cando se precisa é un pouco deus ex machina. Agora a dificultade baixa a
dif 7.

Exemplo: Silvia quere interrogar a un camareiro que en principio é reticente. Para evitar a tirada
de celme, o director propón que como Silvia presentou o telexornal da TVG  o camareiro coñécea.
Incluso é fan, pero só a cambio de 2 pt de táboas. O xogador acepta e agora o camareiro está
encantado de falar coa presentadora.

Exemplo: Os personaxes queren saber que significan as siglas IdT bordadas nun albornoz. Semella
luxoso, polo que Silvia di que ela igual lembra de que se trata porque frecuenta as altas esferas.
Gastando un punto de táboas o director dille que é da Illa de Toralla.

Vida: Son os puntos de saúde que ten o personaxe. Pérdense de diversas formas, como nos 
combates ou nos accidentes. Se o valor de vida chega a 0, o personaxe morre... ou queda 
incosciente, deixamos que o director decida segundo as circunstancias.
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Trazos

Realmente funcionan dun xeito semellante ás táboas. Nos tres exemplos anteriores, os xogadores
poden reclamar esas vantaxes porque teñen un trazo que llelo permite: Detective ex-policía, saín na
tele,  e  rondo as altas esferas  respectivamente.  Apréciase nos exemplos tamén como conseguen
baixar as dificultades das súas accións reclamando os trazos que posúen, ou como permiten facer
ou saber algo sen efectuar unha tirada de dados. Non sempre será lícito que o director reclame a
cambio do uso de trazos puntos de táboas. 

Exemplo: Méndez di que el coñece a certo profesor do CUVI. Reclama o trazo ‘académico de
prestixio’. Como ademais é el tamén profesor do CUVI, simplemente o director dille que o coñece
dende fai varios anos sen necesidade de gastar puntos.

O director pode tamén reclamar un trazo dos xogadores, normalmente para prexudicalos, sempre
pensando en facer a partida máis interesante. Para facelo, deberá sempre ofrecer 1 pt ou máis de
táboas ao xogador. 

Exemplo: Barbanza consegue por fin abrir unha trapela. Atravésaa, e o director dille que invoca o
seu trazo 'despistada’ para que deixe atrás unha chave que apoiou no chan. Ofrécelle a cambio 1 pt
de táboas. Se Barbanza non acepta, perderá 1 pt de táboas.

Por último, hai un tipo especial de trazos, os trazos efémeros. Funcionan igual que os trazos, a única
diferenza  é  que  se  obteñen  durante  a  partida  por  calquera  circunstancia.  Como  xa  vimos
anteriormente, ao facerse dano un personaxe, obtén o trazo efímero  ferido nunha man,  que pode
invocar o director cando o xogador queira disparar, o que implicaría un aumento da dificultade. 

O Combate

Un combate  normalmente  consta  de  dúas  tiradas.  A primeira,  de  enfrontamento,  determina  o
vencedor e o  dano máximo que este pode conseguir infrinxir  ao rival.  A segunda, de  defensa,
permite ao perdedor reducir este dano máximo até incluso eliminalo. 

Na  1ª  tirada  o  xogador  tirará  os  dous  dados  de  sempre,  o  de  vontade e  o  de  calidade,  que
seguramente será de  rixo  ou xeito. O resultado enfrontarase cunha dificultade, coma sempre, esta
vez dada polo tipo de pnx ao que se enfronte. A diferenza é que esta dificultade pode variar, pois o
pnx tira un dado do seu nivel e segundo sexa o resultado, a dificultade baixa, sobe, ou mantense
igual. Os dous son atacantes nesta primeira tirada.

Resultado Modificador Resultado Modificador

1 -2dif 6,7 +2 dif

2 -1dif 8,9 +3 dif

3 0 10,11 +4 dif

4,5 +1dif 12 ou + +5 dif
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Na táboa anterior aparecen os resultados nunha columna e o modificador  na outra. Tedes o cadro
dos niveis de dificultade na páxina 10, pero é ben sinxelo o asunto. As dificultades son números
impares. Se a dificultade é dif 7, baixar un nivel sería dif 5, e subir 3 niveis sería dif 13. Unha
vez efectuada a tirada, hai que enfrontar o resultado do personaxe coa dificultade final. A diferencia
de puntos a favor do gañador será o dano máximo, que non é definitivo (ou si, é posible un modo
hardcore no que se prescinda da 2ª tirada).

A segunda tirada enfrontará un dado do gañador (arma) contra outro do perdedor (defensa). As
armas e posibles elementos defensivos teñen o seu propio dado, pero se os contendentes non teñen
nada  diso,  o  xogador  usará  nesta  tirada  o  dado  de  calidade  e  o  pnx  o  do  seu  nivel.  Agora
enfróntanse os resultados destes dous dados. Se vence o defensor, este pode restar os puntos que
obteña de vantaxe ao dano máximo. Se lle sobran puntos pérdense, ou pode obter algunha vantaxe
se o director o considera. Se vence o atacante, simplemente o dano máximo é o que lle inflinxe ao
defensor, nunca máis. Coma antes, se vence por moitos puntos, poñamos 5 ou máis, pode obter
unha vantaxe tamén. Non se poden usar atributos nesta segunda tirada. Vexamos uns exemplos:

Exemplo: Barbanza e un acólito enfróntanse nun combate corpo a corpo. O acólito lánzase sobre a
arqueóloga, que se defende ferozmente. O xogador que leva a Barbanza tira 1d6 (dado de vontade)
+ 1d8 (dado da calidade xeito). O acólito tira 1d6, pois é o seu nivel. O resultado: 4+7=11 para
Barbanza, que debería enfrontar á dificultade do acólito, que é 7. Pero este logra un 5 no seu dado,
subindo a dificultade a 9. Barbanza 11 vs Acólito 9, +2 para a arqueóloga. 2 serían os puntos de
dano máximo. Na seguinte tirada, a gañadora tira xeito, 1d8, e o perdedor o seu d6. Logran un 4 e
un 3 respectivamente, +1 para o atacante, pero como dixemos, non o pode sumar aos puntos de
dano máximo, que quedarían en 2 igualmente. -2 puntos na vida do acólito. 

Exemplo: John dispara a súa pistola contra un home-gavota. Este último ten D10 e dif 9. John tira
1d6+1d6, pero co trazo 'puntería excelente' pode baixar a dificultade da tirada de 9 a 7. John
consegue 9 puntos. O home-gavota tira o seu d10 e acada un 2, polo que aínda baixa outro nivel a
dificultade, que agora é 5. 9-5= 4 puntos de dano máximo a favor de John. Agora volven tirar. A
pistola de John tiña dano d10 e o home-gavota tira o seu d10. 3 e 9 respectivamente. +6 para o
home-gavota, ao que lle sobran puntos para anular os 4 de dano máximo e sae indemne.

     1ª Tirada:
         D Vontade + D Calidade vs dif X (3,5,7,9...)

     Pnx tira DX (4,6,8,10,12) para modificar a dif X
     Puntos de dano máximo (PDM)=diferenza para 
     o gañador
     2ª  Tirada:
     DX Gañador (arma) vs DX perdedor (defensa)
     Puntos de dano (PD) = PDM – diferenza a favor
     do perdedor.
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Os personaxes non xogadores ou Pnx

Os personaxes que non interpretan os xogadores son manexados polo director de xogo e teñen as
súas propias características: 

DX, o dado que tiran nos combates e noutras ocasións, representando o seu nivel.

Dif X, a dificultade inicial que presentan, indicador da súa dureza no combate.

Vida: X-Y, puntos de vida que posúe, que, obviamente, se chegasen a 0 significaría a morte do pnx.
Cando aparece máis dun número, o director decide cantos puntos de vida ten dentro dese rango.

Atributos, son só dous, e non os teñen todos os pnx. Como os atributos dos personaxes xogadores,
estes cuantifícanse con puntos que se poden gastar. 

Ameaza: Son puntos que actúan sobre o dado de vontade dos xogadores. O que fan é reducir
o  nivel  do  dado  e  funcionan  como  os  atributos  dos  personaxes,  cada  vez  custa  máis  
puntos usalos dentro da mesma tirada. Os puntos de ameaza débense gastar canto antes, na
primeira ocasión que teña o director.

Dominio: Actúan  sobre  o  dado  de  calidade.  Permiten  reducir  o  número  de  dados  de  
calidade se é que o xogador tira máis de un, ou ordear repetir un ou máis dados de calidade 
trala tirada. Como antes, imperan as regras dos atributos dos xogadores.

Vexamos entón os pnx e as súas características:

Acólito de Feissó: Normalmente visten unha túnica completamente negra

D6 Dif 7

Vida: 4-5

Abeliano: Normalmente visten túnica branca

D6 Dif 7

Vida: 4-5

Garda de seguranza: Adoitan levar pistola (D8)

D8 Dif 7

Vida: 5-7
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Policía: Adoitan lever pistola (D10)

D8 Dif 7

Vida: 6-7

Home-gavota: Cabeza de gavota, as, corpo de home e pel gris

D10 Dif 9

Vida: 7-10

Ameaza: 1 Dominio: 2

Übermench: Homes desfigurados , altos e moi fortes

D10 Dif 9

Vida: 8-9

Ameaza: 2 Dominio: 1

Ábel: Pel branca e moi vello, pero estrañamente áxil

D10 Dif 11

Vida: 10

Ameaza: 2 Dominio: 3

Feissó: Crema branca ou humano con aspecto de banqueiro

D12 Dif 11

Vida: 12

Ameaza: 3 Dominio: 4

Rouq: Choco xigante con moi mal xenio

D20 Dif 15

Vida: 100

Ameaza: 6 Dominio: 8
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Director de xogo

Aventura
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Historia

Ano 1617. Un continxente de piratas otomanos chegaba á ría de Vigo con intención de saquear as
vilas da costa. Esta é unha historia ben coñecida, porén hai unha parte que non se sabe, non sae nos
libros e ninguén lembra tela escoitado. Cos piratas viaxaba un ser, un monstro inefable de outro
mundo, ou de outra dimensión, quen sabe. Esta abominación era controlada polos turcos dalgún
xeito maléfico, pero o certo é que nalgún intre nas costas das Rías Baixas conseguiu zafarse dese
control e os piratas tiveron que loitar sen a súa axuda.

Ao marcharen os otomanos a besta ficou na ría,  e foi unha meiga de nome María Soliño quen
conseguiu  atraer  a  súa  atención.  Con  rituais  escuros  arrincados  das  últimas  verbas  dun  turco
moribundo e efectuados de noite na praia das Areas Gordas, a bruxa conseguiu comunicarse co
xigante acuático, que acudía cada vez que era chamado. María ofrecíalle sacrificios humanos, pois
enganaba e drogaba a pobres desgraciados para que acudisen ao ritual con ela, e tamén lle entregaba
o seu propio sangue enfeitizado. O choco, abraiado polo vigor dese sangue, ofreceulle a María o
don da inmortalidade. Porén, cando ía acontecer a cerimonia de transferencia de poder, a meiga foi
atrapada e xulgada por bruxería. O inmenso molusco agochouse entón preto da illa de San Simón e
entrou nun longo letargo, un sono profundo que só era interrompido pola súpeta irrupción dunha
fame terrible. Cada dúas ou tres xeracións falábase dun monstro que aparecía e levaba con el a
pescadores e mariños, pero isto foise esquecendo co paso do tempo, pois a razón non permitía unha
explicación tan afastada do seu dominio.

Xa a finais do século XVIII, un pirata de nome Xaques atopou un tesouro. Non era outro que o
pergamiño onde unha das seguidoras de María Soliño describía o rito para chamar e controlar a
Rouq Vrla, pois así era nomeado o ente. Xaques atopou todo o que precisaba e dirixiuse cara a illa
de San Simón, pero cando se dispoñía a cruzar o estreito de Rande foi interceptado por unha frota
ao mando do comodoro Nunes Feixâo. A batalla foi terrible, e o ruído dos canóns espertou a Rouq.
Foi entón cando os homes e mulleres que loitaban nos barcos observaron abraiados como un choco
xigante xordía das profundidades e esnaquizaba todo ao seu paso. Poucos se salvaron, pero un foi o
comodoro, que conseguiu facer un pauto coa besta. A cambio da inmortalidade, Nunes Feixâo debía
conseguir  xoves  do sangue de  María  Soliño  para  seren  devorados por  Rouq.  E así  sucedeu,  e
pasaron douscentos anos nos que cada vez que o ser espertaba, Feixâo cumpría a súa parte.

Nos anos 30 do século XX Feissó, como se facía chamar agora, era un home poderoso, rico e con
moitos contactos. Era o xuíz xefe no pazo de xustiza de Vigo, que agora é o MARCO, máis isto era
só unha pantalla. Realmente presidía unha organización con centos de acólitos adicados a acrecentar
as  súas  riquezas  e  á  busca  de  vítimas  para  a  seguinte  aparición  de  Rouq.  Éste  volvíase  máis
poderoso cada vez que espertaba, e na súa mente agromou unha arela durmida durante eóns: abrir
un portal que trouxese aos seus a esta realidade. Para isto precisaba gran cantidade de sangue e
dispúxose a axudar a Feissó a conseguila.  Comezou a converter acólitos de Feissó en temibles
monstros con corpo de home e ás e cabeza de gavota para axudar na busca de descendentes de
María. Os homes-gavota eran fortes, resistentes e excelentes rastrexadores, e cumprían as ordes de
Feissó e Rouq sen dubidar. O pauto era beneficioso para os dous e semellaba que todo transcorría
segundo os seus escuros designios.

Entra agora unha nova peza nesta historia, unha invitada coa que ninguén contaba. Foi a pirata Rey
Saa, compañeira de Xaques no su barco e supervivente do ataque de Rouq en Rande, quen atopou e
gardou o pergamiño que contiña o ritual para controlar ó monstro mariño. Rey Saa foi testemuña do
pauto entre Rouq e Feixâo, pero logrou escapar sen ser vista, agochouse e mantivo a súa identidade
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e  o  pergamiño  en  segredo.  Fundou  unha  pequena  orde  cos  poucos  compañeiros  piratas
sobreviventes e fixeron dous xuramentos: vingar a morte de Xaques matando a Feixâo e dominar a
vontade de Rouq para conquistar o mundo. Fixéronse chamar Abelianos honrando o nome do barco
de Xaques, e o seu líder foi nomeado dende entón xeración tras xeración, Ábel da orde. Sabían da
existencia da organización de Feissó, e agardaron na sombra espreitando e recollendo información
preparándose para o momento de actuar.

Feissó coñeceu a un cónsul alemán, e grazas a el contactou con líder político chamado Adolf Hitler.
Viu a oportunidade de aumentar a súa forza mediante o fascismo. Fixo un trato con Hitler para
abastecerse de soldados alemáns. Estes chegaban ao peirao de Rande, propiedade do ex-comodoro,
e alí eran convertidos en homes-gavota por Rouq. Cada soldado que convertía requiría dunha vítima
para que a transformación se producise e antes, no vello lugar de  Chan da Arquiña,  vítima e
soldado debían realizar un ritual de unión. As vítimas, por suposto, tamén as conseguía Hitler. Este
trato voltaba a beneficiar aos dous implicados: O exército alemán sería moi potente, pensando nun
proxecto de conquista que andaba argallando o seu chanceler, e Feissó tería máis homes e cartos
para o seu propósito. Había só un problema; o tempo. Contaban só co tempo no que Rouq estivese
esperto, que adoitaba ser  duns poucos anos. Despois os homes-gavota desaparecerían para sempre.
Porén ,cando non pasara nin o primeiro ano, algo sucedeu.

Os Abelianos descubriron por fin o agocho de Rouq nunhas galerías baixo a  illa de San Simón.
Conseguiron achegarse a  el  e  comezaron co ritual  de dominación.  E algo fallou.  Un erro fatal
ocasionou que Rouq os detectase, e o xigante monstruoso tivo medo do que estaban a piques de
facer, e matounos a todos e decidiu fuxir ao máis profundo da súa gorida. Entrou en letargo e os
plans de Feissó e dos nazis foron desbaratados. 

Os nazis non se fiaban de Feissó, e en segredo, mentres enviaban soldados e presos ao muelle de
Rande, construíron un laboratorio nunhas covas case que inaccesibles baixo a  illa sur das Cíes.
Estaban convencidos de que podían, estudando a suxeitos convertidos en homes-gavota, replicar o
proceso de mutación sen a necesidade de Rouq. Puxeron a súa maquinaria ao servizo de  científicos
que non fuxían de procedementos escuros e perigosos. Estes fixeran xa asombrosos avances cando
o xigantesco monstro desapareceu, e con el toda posibilidade de rematar os experimentos. Pouco
despois comezou a guerra e as instalacións das Cíes foron abandonadas, pero aproveitaron o peirao
de Rande para a descarga de wolframio. Pola súa banda, a organización de Feissó seguiu coa súa
actividade, pero medrara tanto que tivo que facela pública, pasando a ser unha especie de inocua
seita na que ricos e estridentes personaxes desataban sen complexos as súas deloufas a ollos da
opinión pública. Pronto Feissó moveu a súa sé ao novo Hospital Xeral de Vigo, posto que viu un
futuro negocio na sanidade que se estaba a universalizar.  Dende alí  seguiuse preparando, coma
tantas veces antes, para un novo espertar de Rouq.

Xa no noso tempo, unha noviza dos Abelianos de nome Ánxela descubriu o erro que cometeran os
seus  tantos  anos  antes.  O pergamiño estaba  desgastado pola  cara  escrita  no  idioma das  vellas
meigas, e líase mellor pola outra, escrita en galego. Tras anos de estudo deuse de conta dun erro de
tradución: quen aspirase a dominar á besta debía beber o sangue dun descendente de Sulidamir, o
primeiro amo, e, aquí radicaba o erro, este descendente debía ter comido carne da besta xusto antes.
Os Abelianos sabían que en Cangas houbera descendentes de Sulidamir, pero perdéraselles a pista.
Ánxela, Nerviosa, non daba creto ao seu derradeiro achádego. John Berzas, o seu propio padriño,
era descendente do último amo. Axiña ideou un plan que os Abelianos puxeron en marcha.

Á súa vez,  Rouq volvía  espertar,  e,  desacougado,  coma quen acorda de súpeto tras un terrible
pesadelo, contactou con Feissó para comunicarlle a existencia dos Abelianos...
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Escenas

Bar O Choco de Redondela'  (1)

No bar profundo e estreito, con barra á esquerda e mesas á dereita pegadas á parede, o camareiro,
duns 20 anos, fita para a tele empolado, e só unha clienta, duns 60 anos, ocupa unha das 6 mesas.
Ao fondo, os baños, esquerda homes e dereita mulleres.

O camareiro lembrará a Ánxela se lla describen. De primeiras dirá que estaba sentada no mesmo
lugar que a señora, e que viñeron dous homes e a levaron, non sabe se pola forza. Se é presionado
ou lle caen ben, pode contar que foi ao baño antes de marchar. Se é subornado ou ao caer ben pide
ser subornado, conta que o coche no que a levaron é un Mercedes branco matrícula TAL e que el o
ve no CUVI tódolos días fronte a Ciencias do Mar. Se buscan na mesa, deben convencer á señora,
moi terca ela. Poden atopar un papel cun ISBN e escrito Biblioteca do Multiusos de Redondela. Se
buscan no baño, precisan tirada de acume para buscar na porta, chea de firmas, garabatos e frases.
Poden atopar, Acume dif9, unha mensaxe. Berzas Massó.

ISBN:9788445071793 
Biblioteca de Redondela

Biblioteca Multiusos de Redondela (2)

O conserxe está colgando cartaces tras do mostrador. No piso de arriba, o bibliotecario le sentado
tras unha mesa. Rapazada estudando.

Se lle van co papel ao bibliotecario, éste pide que o sigan só dous, que ese libro non se atopa alí, e
vai cara un cuartucho. Se tiran acume notarán tensión e nervios. O bibliotecario tentará atacalos cun
puñal D8. Se o vencen poden cachealo. Terá un papeliño tipo entrada que pon algo en alemán:
Ritual de unión no dolmen sagrado. Refírese a Chan da Arquiña, Silvia pode relacionar os lugares.
Pídelle un punto de táboas para facelo se non son capaces de deducilo os xogadores. No libro, que
está no cuarto onde os levou, pon:  MARCO de Vigo, a lenda negra da sua construción.  Se o len
descubrirán que  a principios dos anos 30 desapareceron un bo número de traballadores, todos
xóvenes e moitos de Cangas. Fala dun soto que anos máis tarde non existía.

Gewerkschaftsritual 
im heiligen Dolmen
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CUVI (2)

Día nubrado e frío. O coche atópase aparcado onde dixo o camareiro, fronte Ciencias do Mar.
Case non hai estudantes polo campus, non hai clase estes días por unha folga.

Se miran no interior do coche, dif 9, poden ver con dificultade fotos tiradas no chan do copiloto.
Para velas deben abrir o coche. Xeito dif 11 se teñen instrumental adecuado. Poden gastar táboas
para telo. Rixo dif 9. Se fan ruído poderíase decatar o de seguridade. Nas fotos vese a dous homes
descoñecidos nun lugar dende onde se ve a ponte de Rande. É o  peirao de Rande, non é doado
decatarse.  Se  preguntan  poden  averiguar  que  o  coche  é  do  profesor  Manuel.  Se  van  ao  seu
despacho,  atopan  ao  profesor  morto  no  chan.  Ten  as  chaves  do  coche  e  unha  tarxeta  cunhas
coordenadas (42.32, -8.69: Dolmen de Chan da Arquiña) e unha hora, a 1:00 da madrugada. Ao
pouco de estar no despacho aparece un home cunha túnica branca polo corredor. Leva unha porra
D6, e atacará. Quere reducir aos intrusos. Se o atrapan e o interrogan, Celme dif 7 ,sacaranlle:

El e Ánxela son Abelianos
Pensa que Ánxela está no peirao de Rande

Fábrica de Massó en Cangas (2)

O enorme edificio  está abandonado,  rodeado por  un  valado para evitar  que  algún pedazo se
desprenda e impacte nun viandante.  O día está nubrando e hai pouca xente polo paseo que o
circunda.

Para entrar deben facelo polo lado norte, a única fachada que non se ve dende o camiño. Está chea
de silveiras pero hai un pequeno oco polo que colle unha persoa. Acume dif 5 para velo.  Dentro
vese un espazo enorme sen paredes e con cantidade de columnas. Hai moita ferralla e material que
o concello garda alí, como as carrozas da cabalgata de reis. No extremo occidental hai unha oficina
nun suposto piso de arriba formado por pranchas metálicas de entramado ortogonal, ao que se
accede por unhas escaleiras pegadas á parede. Todo está moi enferruxado e a piques de caer. Subir
xeito dif 7.  Na oficina  hai papeis tirados, e nun caixón dun escritorio case desfeito hai un pequeno
diario.  Se  o  len,  é  o  diario  do  encargado  da  fábrica.  Enténdense  poucas  partes  debido ao  seu
deterioro.

“... o nome Massó parece que
se  lle  ocorreu  ao  lider  de
misturar o seu nome co dunha
meiga do século...”

“..imos  ben  coa  produción,
pero  non  podo  deixar  de
pensar nos berros e nas...”

“...eses  malditos  alemáns,  co
seu andar de pato...”

“...onte unha muller escapou...
unha morte  tan  espantosa...  a
nosa misión é o...”

“...e eu xa o sabía, dixérallo xa
ao lider,  e agora descubrimos
que  os  nazis...  nunha  base
secreta nas cavernas baixo as
Cíes...  alí  levan  a  rapaces...
monstros infrahumanos...”
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Por último, hai un mapa debuxado a man das cunha cruz marcando un punto da illa sur das Cíes.
Moi probablemente aparezan dous policías municipais que entran pola porta principal. Xeito dif 9
todos para escondérense. Están a buscar algo. Se os atopan, agora ou antes polo motivo que fose,
quererán atrapar vivos aos intrusos. Se conseguen agocharse, Acume dif 7 para escoitar.

“-semella que non chegaron, esa maldita porca seguro que nos mentiu...
 -sss, cala! Atento!
 -mentiunos!  Teriámola  que  levar  ao  peirao  de  Rande cos  demais,  así
aprendería
 -cala imbécil!”

Seguen buscando. Tirada enfrontada D8 vs Xeito dif 7, coma no combate pero den 2ª tirada. Se non
atopan nada liscan, e se os atopan tentarán atrapar aos intrusos. 

Chan da Arquiña (3)

A noite  é  escura e  estremecedora.  O aparcamento do monumento megalítico está ateigado de
coches, e unha luz feble dun ton verde apagado enxérgase ao lonxe- Bebe vir do dólmen.

O aparcamento semella baldeiro. Se rexistran os coches, Acume dif 7, un deles ten un permiso para
aparcar no  Hospital Xeral de Vigo no salpicadeiro. Aparece un nome:  Luís Igrexa. No dolmen
estase a producir un ritual. Dous rapaces espidos están deitados na pedra superior, mentres un home
e unha muller agardan ao seu carón. Acume dif 11 para ver que están conectados por unha especie
de  cables.  Seis  persoas  con  túnicas  negras  (Silvia  pode  recoñecelas  da  seita)  están  agachadas
sumidas no ritual. Un gran home-gavota monta garda. Se interrompen o ritual, os acólitos e o home
e a muller desmaiaranse. Isto sucederá se vencen ao home-gavota e cortan os cables. Durante o
ritual  os  seus  participantes  non  reaccionan  ante  nada.  As  vítimas,  sas,  diranlles  que  os  tiñan
encerrados no hotel da illa de Toralla.

HOSPITAL XERAL
VIGO

LUÍS IGREXA
Nº licenza: 666555

Se son preguntadas por Luís Igrexa, dirán que non lles soa o nome, pero se lles preguntan polo
Hospital Xeral, un deles dirá que escoitou algo nunha conversa sobre o xefe do Xeral. Se demoran
moito tempo, os acólitos irán espertando e atacarán. Se son reducidos non falarán. Só dirán cousas
tipo: O meu señor esmagaravos... o meu amo é todopoderoso...
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Peirao de Rande (3)

O lugar semella tranquilo. Hai frío e sopra un vento incómodo procedente do mar. 

O muelle é unha pasarela de ferro de dúas alturas que se dirixe cara o norte e que remata nunha
caseta. Desa caseta sae outra pasarela cara o oeste. Se avanzan, na primeira pasarela atópanse, na
parte  de  arriba,  dúas  estatuas  de  homes-gavota.  Apenas  reaccionan,  están  nun  proceso  de
transmisión  enerxética.  Son  destruíbles.  Están  conectadas  por  cables  biolóxicos  ao  interior  da
caseta, onde hai dous corpos na escuridade. Levan albornoces co bordado IdT (Illa de Toralla). Se
chegan a tempo, poden falar cun moribundo que lles dirá: “na lavandería, están na lavandería do
hotel”. Ao pouco de chegaren aparece un coche que entra a toda velocidade. É un acólito de Feissó
cunha que se dirixe á caseta levando unha pistola D8. Atacará a quen llo impida e unha vez alí aos
que se atopen dentro. Se o reducen non falará. Se pasa algo de tempo, aparecerá Rouq e destruirá o
muelle, previo aviso de ruídos inquietantes e xemidos inefables. Se fican preto, poden ver como
Rouq se dirixe a San Simón.

MARCO (3)

Hai rebumbio no museo posto que o alcalde Ábel decidiu que deixase de cumprir a súa función
como contedor de exposicións.  Ducias de operarios entran e saen levando obras consigo mentres
outros personaxes os reclaman, advirten ou enfastían. 

Pódese pasar debido á actividade, pero se van disfrazados de operarios ninguén os molestará. Se
preguntan polo soto do que falaba o libro sinalaranlles un almacén na planta -2. Se baixan, estará
todo cheo de obras de arte espalladas e tamén de grandes caixas de tódalas formas posibles. Polo de
agora ninguén baixa aí, semella que están baleirando o baixo primeiro. Hai unha porta enferruxada
que non abre. Se a forzan, Rixo dif 11 ou xeito dif 9, un home-gavota sairá de dentro dunha caixa e
atacaraos.  Dentro  da  porta  hai  un  despachiño,  moi  deteriorado,  cheo  de  arañeiras  e  pó,  con
obxectos  espallados  por  todas  partes.  Se  buscan,  Acume  dif  7,  atoparán  unha  fotografía  moi
desgastada. Son dous homes, un deles Feissó, o actual director do Hospital Xeral.  O problema é
que na foto está cun personaxe coñecido, co xeneral Franco cando este era novo.

Illa Sur das Cíes (3)

Só hai unhas poucas gamelas á vista, e a illa érguese ameazante nun mar bravío. O lugar marcado
co X é unha especie de buraco nas rochas.

Se se achegan parecerá que non vai a ningures. Deberán introducirse. Xeito  dif 9. Ao fondo hai
unha especie de trapela moi deteriorada. Para abrila Rixo dif 7.  Dentro hai un túnel polo que hai
que arrastrarse até chegar a un pequeno salón dentro da rocha. Hai maquinaria antiga, así como
xaulas e vellos ordenadores do tamaño de armarios grandes. Nas gaiolas hai figuras escuras que
semellan estar mortas. Se se achegan, efectivamente están mortas.  Hai tamén polo chan un par de
cadáveres con uniforme nazi. Un deles ten algo na man. Un pergamiño. Nel está escrito o ritual para
chamar e controlar a Rouq. Méndez Serrín pode coñecer a lenda. Un dos mortos reacciona ao pasar
algún tempo. É unha criatura que crearon os investigadores nazis usando maxia negra e esencia de
Rouq. É un übermensch.
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“Habedes de achegarvos á  illa de San Simón, onde os trobadores cantaban ás
ondas do mar, que alí mora agora o Mal con fasquía de horror. El acudirá a unha
chamada de sangue acompañada da antiga oración de Hopeth, e cando o faga
rezade o que saibades, posto que se o sangue da ofrenda non posúe a forza dos
magos, terminaredes sufrindo as dores inefables que vos producirá ser engulidos e
dixeridos durante días no seu infernal bandullo. 

Porén, para dobregar a súa razón, é preciso facer unha ofrenda maior. O que
aspire a cabalgar a vontade do monstro terá que unirse co primeiro amo, terá que
beber o sangue, terá que comer a carne, terá que sumirse na escuridade e retornar
como aquel que domina a materia primordial.

Alí, na Illa de San Simón, onde mora o rei dos Anciáns”

Hospital Xeral (4)

O inmenso edificio descansa impertérrito ante a climatoloxía que o azouta. Pouca actividade se
pode observar, posto que xa non se utiliza como Hospital. Só na planta baixa permanece algunha
actividade.

Ao chegar, os personaxes poden entrar. Se preguntan en recepción diranlles que Feissó está arriba
no seu despacho, pero que non pode ser molestado. Hai un garda de seguridade atento ao ascensor e
ás escaleiras. Hai outra entrada ao edificio polo garaxe, pero isto non o saben os personaxes. Poden
acceder a información mediante celme, subornos ou violencia. Se tardan demasiado, chega un tal
Luís Igrexa alertando de que algúen interrompeu o ritual e igual está no edificio. Feissó está no piso
10. Ronda por aló un home-gavota especialmente atento á porta de Feissó. Se conseguen entrar no
despacho, os personaxes verán unha masa branca que toma rapidamente a forma de Feissó. Este non
se mostra hostil, está vendo quen entrou e se son abelianos. Se farta, pode atacar.

Se vencen, os personaxes poden rexistrar o despacho. Atoparán un diario no que aparece a historia
de Feissó. Tamén hai unha lista de nomes. Son as ofrendas que conseguiu para Rouq ao longo dos
séculos. Pouco despois óese un ruído terrible que ven da ría. Se se achegan á xanela, poderán ver
como un monstro xigante destrúe a ponte de Rande xusto antes de desaparecer baixo as augas.
Axiña soa o teléfono do despacho. É Ánxela que di que está ben, que a tiñan encerrada os acólitos
de Feissó, pero que algo pasou e todos desapareceron. 

Hotel Illa de Toralla (4)

Hai un vaivén constante de persoas que entran e saen do hotel. Comeza a chover e vai un frío
terrible.

Se preguntan en recepción pola lavandería indicaranlles onde está, pero que é de acceso restrinxido
e que se queren lavar roupa ele pódense encargar. A lavandería ten un portal grande que da á rúa
cunha pequena porta nun lateral. Se entran en principio ninguén os vai parar. Pode que algún lles
pregunte que fan por ese sitio. Se se fan notar moito, un encargado diralles que deben marchar dese
lugar.
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Na lavandería, semellante a unha nave chea de grandes máquinas, hai unha porta estraña. Pódese
abrir mediante un conxuro que Méndez, ou alguén, pode coñecer. Se a franquean hai uns pasadizos
que rematan en dúas habitacións. En calquera momento pode aparecer un home-gavota. Unha porta,
aberta, é un despacho no que hai información sobre os  abelianos.  Quen son e que pretenden. Na
outra habitación hai xente encadeada ás paredes. Está fechada, imposible de abrir sen a chave que
tamén se atopa na outra habitación. Ánxela está entre os prisioneiros. Dentro hai outro home-gavota
que en principio non fai nada, pero que se activa ao entraren os personaxes na cela.

Illa de San Simón (4)

As nubes descargan toda a súa furia sobre a pequena illa situada no fondo da Ría de Vigo. O mar
está moito máis axitado do que é normal nese tranquilo lugar. Semella que non hai ninguén.

Efectivamente, na illa non hai ninguén. Tampouco no edificio. Baixo unha ponte que une os dous
lados da illa, hai unha porta pequena na que pon algo en letras extrañas. Méndez pode coñecer o
idioma. Di: Aquí mora a besta de fame eterna, non pases mortal, se valoras a túa vida. A maxia das
meigas protexe este lugar. Méndez sabe un feitizo para abrir a porta, selada e que non se pode abrir
doutro xeito. Se non está na partida, pode saber todo isto Silvia ou Barbanza. 

Dentro hai unha sucesión de cavernas que rematan nun gran espazo subterráneo cun lago no medio.
Nas súas augas descansa Rouq. Poden tentar facer o rito, e se o sangue que ofrecen non é o de
John , o monstro non os matará. Achegarase, beberá, e marchará durmir. Nese momento Ábel, lider
dos  abelianos,  aparecerá con 2 discípulos e tentará capturar a John e matar  aos demáis.  Se os
vencen poden sacarlles que Ánxela está con eles e que todo foi un plan seu.

Se pola contra o sangue é o de John, Rouq mosquéase e tentará matar a todos. Fuxir estará bastante
complicado, pero non imposible. Por certo, John pode saber que ten ancestros, digamos... libaneses?

Consellos gurrucheiros

Cando os personaxes sexan vencidos ou capturados, existe a posibilidade de pechalos nalgún lugar
do  que  poidan  escapar  para  continuar  a  avenura.  Tamén  de  rematar  a  partida  e  que  fracasen
estrepitosamente, claro.

A historia  pode ser  modificada nalgún detalle  cando sexa o máis  axeitado para  o bo ritmo da
partida, e tamén para a diversión. En cada escenario poden aparecer máis, ou menos, personaxes,
que axuden cando a cousa estea algo atascada ou que a compliquen se é demasiado simple.  O
director ten o poder absoluto de introducir os cambios que considere, faltaría máis, como cambiar
dificultades, puntos de vida, ou o que sexa. Porén, co contido deste texto a partida pódese xogar sen
ningún problema, e se hai algún imprevisto, sempre nos queda a improvisación. 

Se falta algún personaxe xogador, o director pode encher os ocos de guión que este deixe engadindo
características  súas  a  outro  que  estea  presente,  por  exemplo,  se  non  está  John,  o  sangue  que
mosquea a Rouq pode ser o de calquera outro. Ánimo e a triunfar!
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