










flavia! por aquí! axiña!

...profesor 
do muíño?

profesor, que...? corre, flavia! o tempo voa!

?
“tempus fugit”

e lembra: “só cando 
comece a arpa a soar 

atoparás o fin do camiño.”

adeus, flavia...
agora téñome 
que esvaecer...

atopeino, flavia...
pero non podo 
seguir...
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profesora 
faulkner!

...???...como é que 
está aquí? non 
estaba dando 
un ciclo de 

conferencias na 
u.q.a.m.? 

(université de (université de 
quebec a 
montreal)

canceleino 
e collín 

o primeiro avión...
sei que o profesor 
está a correr un 
grave perigo...
que pasou, adao?que pasou, adao?

...???...pero iso é información 
reservada...como é que vostede...?

tomarame por 
tola...pero vino 
nun soño.

nun soño?...p...pero 
entón o profesor tiña razón...

ai deus...ai deus...

?

sente, por favor...
teño algo que contarlle.

lisboa.
barrio de alfama.
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hola, joao...está adao na cova do profesor?

flavia?...si, si...
pero...



non toque nada, por favor...
moitos documentos son 

orixinais dun valor incalculábel.

coñece o mito de daghdha?

daghdha, un dos tuatha 
de dannan, era o deus 
principal da mitoloxía 

irlandesa.

tiña un báculo que 
cun extremo podía 

matar nove homes dun 
golpe e co outro volver 
a vida aos mortos. 

Tamén posuía unha arpa 
coa que controlaba coa que controlaba 
as estacións e un 
caldeiro sen fondo 
coa capacidade de 
alimentar a todos
 os homes da 
terra.

coñece barcelos e a súa lenda?

por suposto, e 
quen non?

barcelos recibiu os seus foros de man do rei 
alfonso i de portugal en 1440. a cidade ten un dos 
símbolos máis distintivos de portugal, o galo de 
barcelos, protagonista da mítica lenda do mesmo 

nome.

a piques de ser aforcado baixo acusación de roubar a un terratenente, o 
peregrino xurou que como proba da súa inocencia o galo que o xuiz estaba 
a xantar levantaríase e cantaría para evitar a súa morte. efectivamente, 

o galo resucitou e cantou como nunca. e ben? pasei o exame?

con nota. o caso é que o profesor 
atopou outra versión da historia.

parece ser que o peregrino levaba un báculo un tanto particular...
un báculo máxico...un báculo que botaba un raio luminiscente por ambos 

extremos...o inferior mataba...o superior daba a vida.

pero o xuiz, pensando que aquilo era cousa do demo,
 quixo colgalo igualmente...e o peregrino, suxeitando
 o báculo con ambas mans, proxectou unha ráfaga de 

ardente luz polos ollos que dobregaron a vontade do seu 
inimigo, obrigándoo a poñelo en liberdade.

ben, hai unha 
vinculación co mito 
de daghdha, pero isto
 é habitual...as lendas 
crúzanse e mestúranse 
orixinando múltiples

 variacións. variacións.

certamente...
pero o asunto 
picou a 

curiosidade do 
profesor e 
seguiu investi-
gando...xa o gando...xa o 

coñece vostede...

...e tras varios meses 
de abraiante traballo, 

atopou isto...
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é inaudito!...o estilo
 dibuxístico parece

 renacentista, pero os
caracteres caligráficos
 son moito máis antigos...
e os esquemas médicos
 e técnicos moito máis e técnicos moito máis

modernos...
que é isto?...

 unha falsificación? 
datáronllo?

fixémolo...o documento é 
sen ningunha dúbida do 4.500 

antes de cristo.

que!?
toda lenda ten 

algo de verdade, eh?
unha tecnoloxía perdida capaz 
de producir un obxecto hoxe en 

dia inconcibíbel.

o profesor cría que o báculo era unha 
batería de enerxía capaz de emitir ondas 
lumínicas de tal xeito que podían matar
 corpos vivos e animar corpos inertes. 
e que en contacto co cerebro humano 
activaría as zonas durmintes...telepatía, 
telequinese, sometemento das vontades telequinese, sometemento das vontades 
alleas penetrando nas súas mentes...
dáse vostede de conta das implicacións? 
o poder dun deus! ou dun científico do 
pasado adiantado a nosa propia época! 

é fascinante e 
arrepiante ao 
mesmo tempo...
habería que 
reescribir a 

historia enteira...
pero só é unhapero só é unha
 teoría...pura 
especulación.

as teorías 
convértense en 
ciencia cando 
se demostran...

o profesor obsesionouse e buscou 
o báculo como posuído por unha 
irrefreábel ansiedade...e ao final...

atopouno!

c-como?...
non o podo 
crer...
acaso viu 
vostede o 
artefacto?

eu non...pero como 
se non puido mandarlle
 unha mensaxe nun soño? 

tivo que usar o 
báculo...non hai outra
 explicación plausíbel!

maldita sexa...e eu que o tomei por un 
vello tolo...agora todo ten sentido, todo encaixa 

como as pezas dun astrolabio medieval...axiña, flavia... 
non temos un só segundo que perder!

onde imos?...
adao, ti 
sabes onde 
está o 

profesor do 
muíño?
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non...pero el 
díxome antes
 de emprender 

a súa 
busca 

que se non 
tiña noticias tiña noticias 
súas...

...buscara
 no castelo.



hmmmm...
arroz en branco 
e puré de patacas...
outra vez...se o que 

queredes é 
torturarme, peor que
 un verdugo é un  un verdugo é un 

cociñeiro miserable...

...e de verdade é necesaria tanta cadea? que 
podería facer un vello coma mín?

ela está 
aquí.

...???...entón 
funcionou?...
non apostaría 

nin un 
céntimo...é 

verdadeiramente verdadeiramente 
sorprendente!

agora a partida 
ponse interesante..
non sabedes do 
que é capaz 
esa rapaza.

esa rapaza fará 
o que lle

 digamos ou será 
peor para ti !!

pensas que 
me das medo, 
monicreque?

xa tremarás cando 
o báculo sexa 
noso...entón 

esfumarase a túa 
arrogancia 
fachendosa!

hmmm...se non fora polas 
malditas cadeas ben 
puiden partirlle a cara.

moi ben, flavia...
agora todo depende de ti.
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o profesor descubriu unha ruta 
encriptada seguindo o camiño de
 santiago portugués e deixou unha
 serie de pistas conectadas pra lle 
seguir o rastro se algo lle pasaba.

 oíu falar dos fomoriáns?

eran os deuses celtas 
da morte e do oculto. 
podían ter un só ollo 
ou cabeza de animal...
ou como elatha, ser 
loiros e fermosos.

hoxe en día hai 
unha sociedade segreda 
con ese nome que 
trafica no mercado 
negro con pezas de 
arte roubadas.

está vostede 
moi documen-

tada.

gús-
tame 
ler.

só atopando o 
báculo antes que 
eles poderemos 

utilizalo para salvar
 o profesor.

e que é o que 
buscamos?

non sei...algo fóra 
de lugar...algo que 
non debería estar 

aquí...

podería 
ser máis 
explícito?

aínda que quixera 
non podería...ao pro-
fesor encantábanlle 
este tipo de xogos.

varias horas despois...

levamos aquí 
todo o día e 

nada...o profesor
 do muíño sabe
 agochar pistas 
coma ninguén.

fíxate, gwendolyne, 
que flor máis 

curiosa...nunca vira 
ningunha parecida 
por estes lares.

botareille 
unha foto.

?

adao...aquí temos 
algo que non debería 
estar...unha flor 
posta adrede.

é unha flor dunha 
árbore chamada 
“palo borracho”, 
propia da selva
subtropical de 
sudamérica...o 
seu nome 
científico é...científico é...

...non podo crelo...
ha,ha,ha...

“ceiba speciosa”...
ha,ha,ha...este 

do muíño...ha,ha,ha...

ímonos a coimbra...
alí está a 

seguinte pista...

...na 
catedral
...

p-pero 
onde?

...na porta especiosa.

?

castelo de san jorge.



O Porto.Ponte 

San Luis, 
(Levar 

Panamá). 

coimbra.
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flavia...
ti cres que 
estamos en 
grave perigo?...
ultimamente teño 
a impresión de 
que nos seguen...que nos seguen...

concéntrate 
na porta, adao...
dime todo o que 
saibas dela a ver 
se discorremos

 algo...

vexamos...

...foi construída
 por joao de ruao 

e nicolau 
chanterenne no 
século xvi...

...estilo 
renacentista...
deseño 

simétrico...

nos nichos laterais 
temos a san joao 

baptista...

...e ao profeta
 isaías.

un momento...sabías 
que o profeta isaías 
morreu aserrado pola 

metade?

eh?...non 
crerás que o 
profesor...

que mellor sitio para agochar
 algo que dentro dun corpo?

uau!...
tamén 

practicas o 
parkour?...
estás
 chea de 
sorpresas!sorpresas!

vaia, vaia...hai unha 
falsa fibela que non 
debería estar aquí...o 
profeta ceñía a súa 
túnica cunha cinta...

...e a textura non 
corresponde 
coa da pedra 
orixinal.

xa 
cede...

mmm...leva algo 
pegado pola cara 

interna...

alto! 
a policía!



pero que demo...???

son os fomori
áns! 

acelera, flavia
!

non podo...
bótannos da 
estrada!

frea!!
 frea!!

xa 
freo, 
raio!!

tras ser obrigados a baixar do coche, 
flavia e adao se ven inmersos nunha 
arrepiante escea de pesadelo.

o que parecía o líder retira a súa capela deixando ver 
unha máscara horrenda e irreal...propia doutros
 tempos oscuros...apuntando ameazante aos nosos 
amigos reclama aquilo que acaban de conseguir, sen 
garantir se sairán con vida de tan fatal encontro.

cinco horas máis tarde...
menuda sorte!...
grazas ás nosas 
credenciais 

universitarias só 
tivemos que pagar
 unha pequena
 multa. multa.

pequena, 
dis?
...en 
fin...

ben...temos unha 
cita na ponte de san 
luis no porto...
e que é iso do 
panamá?

...???
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non queredes entregar a usb voluntariamente? 
pois que sexa polas malas...cacheádeos!

hei! 
ollo con 
esas 

gadoupas!

non fará 
falla, aquí 
teño o que 
buscades.

hai xente que sempre comete o 
mesmo erro...non poden concibir que
 unha profesora universitaria que dá
conferencias e pasa a vida entre 
libros e ruínas poida saber loitar 

con espectacular destreza e precisión.
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quieta! 
quieta ou 
disparo!

non creo que vaias a facer iso...mentres 
non teñades a usb necesitádenos vivos.

agora imos falar ti e máis eu...
se os meus mestres se decatan 

de que dous chapóns 
derrotaron a miña curia 

o meu castigo será a morte..
adeus, profesora faulkner!

profesor
 do muíño!!!



era “ollo de cristal” cowden, 
un vendedor de pezas de arte 
de tipo atípico e que non 
sempre actúa dentro da 
estrita legalidade...díxome 
que tiña un fragmento do 
mítico báculo...quedamos na mítico báculo...quedamos na 
súa oficina en lisboa esa 

mesma tarde.

cando cheguei estaba 
morto...apuñalárono unhas 
doce veces...debo recoñecer 
que a cousa comezaba
a tomar un certo 
cariz preocupante.

pero eu coñecía o truco 
de cowden para 

ocultar os seus segredos.

probei a bóla nun arcaico 
xerador e aínda que a súa 
enerxía era moi escasa, 
pequenos milagres 
comezaban a suceder.

no ollo había unha pequena 
bóla cun cable de material
 descoñecido e un microchip.

o microchip contiña un mapa 
firmado por teóphile seyring,
 o construtor da ponte

 de san luis do porto en 1886, 
coa suposta ubicación 

do báculo.

emprendín a busca do 
artefacto cunha febril 

emoción...pero uns días despois 
os fomoriáns interceptáronme 
e metéronme cargado de cadeas 
nun cheirento calabozo.

o porto.
mmm...sublime.

sabiades que o viño do porto 
naceu como produto da 

adición de augardente ao viño 
cando está en proceso de 

fermentación? así 
conseguíase a estabilización
 do viño para que chegase  do viño para que chegase 

a américa en 
perfectas condicións.

supoño que teredes 
unha chea de preguntas. 
ben, non fagades 
ningunha ata que 
remate de falar. 

non empecei a tomarme
 en serio o mito do  en serio o mito do 
báculo de daghdha 
ata que recibín 
unha chamada...

pero este tipo de xente sempre comete o mesmo erro. non 
poden concibir que un profesor universitario que dá 

conferencias e pasa a vida entre libros e ruínas poida saber 
loitar con espectacular destreza e precisión...cando me 

quitaron as cadeas como cada día para proceder ao meu aseo 
persoal, tumbei o meu garda cun ataque grecorromán e fuxín...
camareiro, pódeme traer outra copa de viño, por favor?camareiro, pódeme traer outra copa de viño, por favor?
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pero 
profesor...
atopou 
o báculo?

claro 
que non! 
se o 
fixese 
sería rico 
e famoso!

entón 
como puido 
enviarme
 a mensaxe  a mensaxe 
no soño? 
pensaba que 
foi grazas 
ao báculo.

je,je...levaba comigo a peza de
 “ollo de cristal” cowden en forma 

de ornamento na orella.

estando preso activeina cun dispositivo 
inserido no pendente e proxectei cara 
a ti a miña mensaxe mediante ondas 

cerebrais...como un teléfono móbil humano. 
a verdade é que xamáis pensei que 

puidese funcionar.

e aquí estás, 
flavia...contra todo 
prognóstico escoita-
ches a miña chamada.

o seu viño, 
cabaleiro...mesma 
colleita, mesma 
denominación.

moitas 
grazas, 
señor 

camareiro. 
excelente 
servizo.

é...
é total 
e absolu-
tamente 
incríbel!

o mapa podería ser auténtico...
parece ser que seyring 
frecuentaba os círculos 
esotéricos da época.

exacto, 
eu mesmo 
comprobeino.

o mapa marca unha serie de cidades 
do camiño de santiago portugués 
cunha adiviña en cada unha para 
localizar o lugar exacto, e unha 

clave numérica como a que utilizaban 
os mestres masóns para marcar 

as pedras, co fin de dar a coñecer o as pedras, co fin de dar a coñecer o 
agocho dun obxecto determinado.

cada obxecto é unha das pezas que 
forman un crebacabezas a aplicar 
en santiago de compostela, e cuxa
 correcta resolución levaría ao 
interesado a atopar por fin o 

auténtico báculo do deus daghdha. 
só hai un problema...o mapa 

está incompleto.está incompleto.

como?

fáltalle a metade...hai uns días 
recibín unha estraña mensaxe. 
sen desvelar a súa identidade, 
alguén me citaba na ponte de 

san luis para compartir información 
sobre o paradeiro do báculo. 

non teño nin idea de quen podería non teño nin idea de quen podería 
ser, pero ás veces hai que 
correr certos riscos.

un momento, podería 
ser unha trampa dos 

fomoriáns!

non o creo probable...
os fomoriáns non te citan 

a plena luz do día.

exacto, e se así 
fose ninguén 
dixo que 
fora fácil...
agora que 

estamos os tres 
xuntos a busca xuntos a busca 
será máis 
áxil e 

atoparemos 
o tesouro antes 
que os nosos 
inimigos...

camareiro! camareiro! 
outra copa 
de porto, 
por favor!



mañá é o día indicado para o
misterioso encontro...acudirei á 
ponte aparentemente só e
 vós vixiaredes desde algún 

punto de observación avanzado.

é unha tarefa 
imposible...aínda que 

resolvésemos as adiviñas 
identificar as pedras 
levaríanos meses.

as pedras déixallas
 a flavia, rapaz.

ben, podo identificar 
sen erro e ao momento 
a ubicación de todas
 esas pedras porque 
levo toda a miña vida 
estudando o tema...
tampouco ten nada tampouco ten nada 

de especial.

e como 
foi que 
deu con 
nós?

sabía que seguindo as 
miñas pistas teríades 
que viaxar por esa 
estrada...esperei nun 
punto concreto e

seguinvos...camareiro,
 vén ou non vén 
esa copa?esa copa?

unha mensaxe
 aquí?

...que raro...

é unha ameaza dos 
fomoriáns...

temos que andar
 con moito ollo. 
agora que vostede
 fuxiu deben estar

 rabiosos. rabiosos.

Non sabedes con quen 

xogades....pronto o profesor 

deixará de exisr.

Escribir mensaxe.

...profesor!!!

envelenado. pero non sabemos con que. 
sen un antídoto o desenlace fatal 
pode suceder en calquera momento.

miserables! deixárono fuxir para 
que o vísemos morrer!

sen dúbida eles teñen o antídoto 
e querrán negociar con el. 
teremos que esperar pero o 

tempo esgótasenos. só si atopa-
mos pronto o báculo poderemos 
salvar a vida do profesor.
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castelo de santa maría da feira.

corten!
vale! podedes 
tomar un 
descanso!

acción!
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Santiago de Compostela

Monforte de Lemos:”Onde 
dorme aquel que lle 
queimaron os miolos”.Pontevedra:”Nos restos 

dos dominicos”.

Tui

Vigo:”Onde morreu María e o 
marqués a chorou”.

O Barco de Valdeorras:
”Desde onde vixiaba o que 
ben loitou en Granada”.

Verín:”No castro de 
Baronceli”.

Bragança
Chaves:”Onde o 

romano citou os pobos 
da Gallaecia”.

Braga:”Onde bebían os 
brácaros na presenza 
dun deus”.

Guimarães:”Onde construíu 
Dionisio cerca de onde 
o fixo Afonso”.

Barcelos

Porto

Santa María da 
Feira:”No principal 
ponto defensivo”.

Coimbra

Viana do Castelo:”No 
agradecemento por 
recuperar a vista”.

Vila do Conde:”Onde 
loce a Manuelina”.

Matosinhos:”Onde 
está aquel quen 
atento vixía 

abaixo e arriba”.

ponte de san luis.
e ese 
sombrei-
ro?

é o modelo 
panamá que 
mencionaba 
a nota para 
nos reco-
ñecer...
como o de como o de 
indiana 
jones...

indiana jones?...o doutor 
jones levaba un modelo 
“fedora”, pero é igual...

...o prioritario é salvar 
a vida do profesor...

...aínda que esas máscaras 
aberrantes me 

provoquen pesadelos.

perdoe...para chegar á rúa 
santa catarina?

si, claro...

...colla por...ouch!

...colla por... flav...ouch!

?

?!!

tres horas e dez 
minutos despois...
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...ouch...

?
flavia, traidora! 

estás compinchada cos 
fomoriáns! non o 
podo crer!

amodiño, adao, estas son 
sophie e julie ...

sophie e julie 
seyring!

seyring? como o 
construtor da ponte 
de san luis? o autor 

do mapa?

mais oui, teóphile seyring
era...

...o noso 
tataravó.

temos a parte do mapa 
que vos falta. xa 
empezamos...

...a atopar cousas. 
unha sota de espadas do 

século xiv.

eh? unha 
sota?

fíxate ben, adao...
xa temos unidas as dúas 
partes do mapa...e velaí 

o resultado!

T. Seyring.-



e como destes co 
profesor? 

que gañades con 
todo isto, 

secuestradoras? 
queredes o báculo 
para vós, eh?

“ollo de cristal” cowden ía vendernos a 
outra parte do mapa...

...cando cambiou
 de idea fomos 
facerlle unha 
visita...

...e ao atopalo morto 
investigamos o seu 
móbil...e que non 
queremos que o 

báculo caia nas mans 
dos fomoriáns.

están do noso lado, 
se non non 

compartirían o mapa.  
temos que 
organizarnos!

hai tres rutas a seguir...eu irei polo camiño da costa e 
sophie e julie polo de braga. ti, adao, irás polo camiño 
interior desde chaves. xuntareime con elas en tui 
e verémonos todos en santiago. alguna pregunta? 

non? pois en marcha!

e mentres o profesor agoniza sen posibilidade coñecida de salvación, os participantes deste xogo
mortal inician unha frenética carreira contra reloxo cara a unha meta case imposible de alcanzar.

matosinhos. guimaraes. chaves.
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“Onde está aquel quen atento 
vixía abaixo e arriba”.

“Onde construíu Dionisio, 
cerca de onde o fixo Alfonso”.

“Onde o romano citou 
aos pobos da Gallaecia”.



igrexa do bom xesús.
aquí está o cristo 
nicomedes, o cal 

mira ao ceo cun ollo 
e a terra co outro...
lembro que nicolau 
nasoni restaurou 
esta igrexa no esta igrexa no 
século xviii, pero 
isto non vén 
ao caso.

a marca da
pedra é a 
145jdh-w36...
este é 
o agocho.

murallas de guimaraes.

dionisio i 
construíu a 

muralla e afonso 
foi o primeiro 
duque de 
braganca...

...e alí fixo o seu 
castelo...é 
o lugar.

aquí temos 
a pedra 
marcada

...hai un oco...
xa o teño.

padrón dos pobos de chaves.

o romano é trajano 
que fixo a ponte onde a 
columna conmemorativa 
do padrón dos pobos cita 
as comunidades indíxenas 

que contribuíron 
na súa construción.na súa construción.

a clave masónica 
corresponde 
con esta fisura.

unha sota de copas? 
e que imos facer logo? 

xogar ao mus 
medieval?

...estou camiño de vila do conde...
si, eu tamén atopei unha carta 
de baralla medieval...e as 
xemelgas o mesmo...

...de momento non atopo 
ningún sentido a todo 
isto...pero haberá que 
esperar a ter todas 

as pezas...

ok!...
moi ben, adao...
si,si...seguimos 
en contacto...
adeus, adeus.

e nin rastro dos 
fomoriáns...
mmm...isto está 
resultando 

demasiado fácil.
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vila do conde. verín.

manuelina: tipo de ornamentación
na igrexa matriz de azurara.

baronceli: antigo nome 
da actual ubicación do 
castelo de monterrei.

braga. cando o emperador 
augusto fundou a 

cidade, xa era a capital 
da tribo celta dos 

brácari...

...de aí o seu 
nome, brácara 
augusta...ben, 
e onde 

bebían estes 
guerreiros?

non teño nin a 
máis remota idea...
precisamos máis 
fontes de 
información...

iso 
é!

perdoade se escoitei 
a vosa conversa, pero 
podo axudar...fontes...

fontes romanas...alí bebían
 os brácaros...

...e nesta
 cidade temos 
unha chea de 

fontes para elixir...
con deuses 
incluídos.

“0nde loce a Manuelina”. “No castro de Baronceli”.

“Onde bebian os brácaros 
na presenza dun deus”.
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esta é a miña favorita...
a fonte do ídolo, 

dedicada ao deus acuático 
tongoenabiagus.

“na presenza dun deus”...
todo encaixa...aquí ten que ser.

temos que coller 
unha cousa...pero
 non se preocupe, 
señor, terei sumo 
coidado de non 
danar o 
patrimonio patrimonio 
histórico.

xa o 
teño.

braganca.

22

todo está falado...
entón estamos 
de acordo.

cando chegue o 
momento contacta

con nós e 
poderemos actuar.

ben.

a nosa orde saberá
recompensarte 

adecuadamente polos
 teus servizos.



viana do 
castelo. 

praza do eixo 
atlántico. que significa isto?...

por onde empezar?...
en fin, visitarei os 

monumentos da zona a ver 
se discorro algo.

perdoe...podería 
indicarme como chegar 

ao santuario de santa luzia?

por 
suposto...

e aproveite para presentar 
os seus respectos á 
santa...así mellorará 

a súa vista.

claro!...iso é!

templo monumento de santa luzia.

luis andrade construíu 
este santuario en 1904 
como agradecemento a 
santa luzia por facerlle 
recuperar a vista...

...non hai
 dúbida.

barco de valdeorras.
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“No agradecemento 
por recuperar a vista”.



máis mencía?

si, grazas.

...algunha idea?

mmm...ten 
que ser un
guerreiro da 
reconquista 
española...e 
tivemos algúns 
por aquí.por aquí.

...os mesmísimos reis católicos 
premiaron o duque de ribadavia 
con estes territorios polo seu 
valor no combate na toma 

de granada.

vaia...e tivera 
algún lugar 
especialmente 
adecuado para 
vixiar?

si, o 
tivera...
imos, 

levareite 
ata alí.

torre do castro.

non notades o olor a ouro?
 por aquí pasaba o ouro das médulas,
 a maior explotación aurífera do 

imperio romano.

olor a ouro?...
xa me gustaría...
e oes...grazas 
pola túa axuda e 
absoluta discreción, 

no nome do 
profesor.profesor.

e ben? que temos?

non podo crer 
o que hai dentro...
é inaudito...

incomprensíbel...

tttt

...son detritus...
excrementos...excrementos 

fosilizados.

tui. xa era hora! máis vale 
tarde...

...que 
non vir.

pois hai que 
bulir! quedan 
tres obxectos e 
resolver o enigma
 en santiago...
ou o profesor 
morrerá sen morrerá sen 
remedio...

allons-y, rapazas!
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“Desde onde vixiaba 
o que ben loitou 
en Granada”.



illas cíes.

vigo.
pazo-museo 

quiñones de león.

dona maría
 dos milagres 
elduayen, oitava 
marquesa de 

valadares morreu valadares morreu 
moi nova e o seu 
marido, o marqués 

de alcedo, 
chorouna o resto 
da súa vida.

marqués tamén chamado 
quiñones de león...esta era
 a súa casa e este o lugar 

marcado, pero...

...pero?

...non hai nada!...non o 
entendo...este é sen dúbida o 

lugar...e non hai nada...
nada de nada...!

...nada?
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“Onde morreu 
María e o marqués 
a chorou”.



monforte de lemos. mosteiro de san vicente do pino.

aquí é... 
a tumba do 

abade don diego 
garcía iii, 
a quen lle 
puxeron unha puxeron unha 

coroa 
incandescente 
na cabeza...

...por achegarse 
ás habitacións da muller

 do conde de lemos mediante 
uns pasadizos segredos 
e deitarse con ela en 
repetidas ocasións...

vaia pezas estes clérigos vaia pezas estes clérigos 
do século xiv, he,he.

cada vez as pezas son
máis raras...isto non hai 
quen o entenda...

?

soco... pero que é isto? quedamos en que 
non faríades nada até o meu aviso...ningún 
ataque...e que ninguén sairía ferido!

unha facción 
radical dentro da 
orde decidíu ir pola 
súa conta e non 
acatar os plans 
previstos.

as túas amigas van ser asasinadas.
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“Onde dorme aquel que lle 
queimaron os miolos”.



onde está a
 peza? responde 
antes de 
que perda a 
paciencia!

a peza?
 non hai 
peza...
aquí non 
hai nada.

clik!

?

axiña!
 por aquí!

que facedes 
aí parados? 
collédeas, 
por lugh!

flavia, ti vai 
buscar a peza 
que nós 

distraeremos ós 
fomoriáns! 

verémonos fóra 
ou non nos ou non nos 
veremos máis.

xa están aí...
axiña sophie, 
imos cara 
ao bosque.

buscar a peza? e por onde a busco?...
que fixemos mal? ten que haber 
algún erro na interpretación 
dos datos...pensa, flavia, pensa...

?
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...“ne me quit
te pas...il 

faut oublier
...qui 

s’enfuit déja
...oublier 

le temps..:”

este lugar é 
perfecto...e a 

escuridade da noite 
fará o resto.

proxector listo. pantalla preparada.

o grito viña de 
aí! tras eses 
arbustos!

si...vexo 
movemento...
xa son nosas!

???!!!...

a información era correcta, pero...podería 
ser que buscáramos no edificio equivocado?...

e se os datos non foran sobre o 
pazo grande...senón o pequeno?...

a reprodución a escala para decorar este 
fermoso estanque?

p...pero...?????...maldita sexa!...aquí 
tampouco hai nada...
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a violencia cos animais é algo inaceptábel e temendo 
unha reacción arisca por parte do parrulo se intentase 
arrebatarlle a peza, flavia emprega técnicas de linguaxe 
corporal avanzada para obter o obxecto pacificamente.

29

flavia?...xa 
estamos 
fóra...os 
fomoriáns 
fuxiron...
xa che 
contarei...

tes a peza?...ben, 
xa me contarás...
vémonos no punto 
de encontro.

enganados por unha 
vulgar representación! 
malditos covardes 
supersticiosos!

...m...mestre 
elatha...
non...non, 
por favor...

a santa 
compaña 
non perdoa, 
mestre 
cabra, 
he,he,he.



santiago 
de 

compostela.

pontevedra. ruínas dominicas de santo domingo.

a última peza, 
por fin! 
xa temos o 
crebacabezas 
completo!
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“Entre os restos dos dominicos”.
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rúa do vilar.

xa estamos
 todos.

hai 
noticias do 
profesor?

o seu estado 
agrávase por momentos...
temos que darnos présa.

colocade todas as pezas na mesa para poder ter 
unha adecuada visión de conxunto...e poñede o cerebro 

a funcionar ao máximo da súa capacidade.

mmm...algunha idea?



durante as horas seguintes o peculiar grupo ESPREME OS MIOLOS intentando entender algo DO enigma...sen conclusións concluíntes.

o símbolo do lauburu gravado
 na pedra que atopei en verín 
simbolizaba a loita luz-tebras...
e a arpa de daghdha dicíase que 
era tocada polo vento...
o triángulo invertido é o 
símbolo alquímico da auga...símbolo alquímico da auga...

teodomiro viu unha 
estrela pousada nunha árbore 
no bosque libredón e fundou 
compostela...pero esta pedra 
cunha espiral?...santiago
 está cheo de pedras.

a figura do xesús neno 
tampouco axuda...na cidade 

do apóstolo debe haber centos...
e as catro cartas da baralla 
medieval...podería tratarse 
dalgún tipo de xogo?

por non mencionar o
 cofre con excrementos

 históricos no seu interior...
que clase de tesouro é 
ese?...todo isto parece
 unha especie de broma...

polo menos os 
fomoriáns non 
atacaron máis 
veces...

e non creo que 
o fagan tras o 
fracaso en vigo.fracaso en vigo.

eu non estaría tan 
segura...pensei que 
querrian negociar, 
pero tras o de 
vigo é evidente 
que non o farán...
e pronto voltaráne pronto voltarán

 a atacar.

ao profesor 
só poderá 
salvalo un 
milagre.

tal vez non...
quizáis foran unha 
facción disidente 
fóra da orde...
non parece o 

seu modus operandi 
habitual...habitual...

disidentes? 
e que te 
leva a 

pensar iso, 
adao?

eh...estudei en 
profundidade as 
leis e as pautas de 
comportamento da 
orde...e o ataque que 
vos fixeron non 
encaixa...encaixa...

isto...
vou preparar 
café...

ooops...

coidado!

a 
pedra!

eu...
síntoo...

estás moi 
alterado, adao...

deberías 
durmir un 
pouco.

necesito aire...
vou percorrer santiago 
toda a noite se fai falla 
buscando respostas...
non me esperedes 
levantados.

espera...
imos 
contigo!

prefiro 
que non...

...penso mellor soa.

32



no outro día...

arriba
 todos!

teño 
unhas cantas 
teorías.

igrexa de san fructuoso.

a representación das 
virtudes cardenais, 
prudencia, xustiza, 
fortaleza e tem-
planza, coñecidas 
popularmente como 
“as catro sotas”.

ímonos xa...
teño máis 

descubrimentos 
que amosarvos.

os excrementos han aludir á gárgola 
defecatoira do hostal dos reis católicos 
feita polo arquitecto para amolar ao 
arzebispo...un sentido do humor 
francamente destacábel, he,he,he.

o caso do meniño é moi intrigante...
non lle notades nada peculiar?...a súa cabeza 
é moi grande...as mans sen terminar...
está como dentro da mandorla de 

madeira que o aloxa...e o máis curioso 
é a súa inconfundíbel posición fetal...penso que é a súa inconfundíbel posición fetal...penso que 
representa a un xesús aínda non nacido.

e onde temos un mesías 
nonnato en santiago?
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igrexa de salomé.

34

esta maría preñada é unha das 
escasísimas imaxes da virxe en 
ese estado...imos tomar un café.

outra das pezas é un triángulo 
cun punto no centro. tras darlle 
moitas voltas, cheguei á conclusión 
de que estes tres lugares, a igrexa
das catro sotas, a gárgola do hostal 
e a virxe encinta de salomé conforman 
ese triángulo e no seu punto centralese triángulo e no seu punto central

 está o que buscamos.

un punto no medio da cidade? 
cres que o báculo está
 á vista de calquera?

non. a pedra que quebraches 
é un mineral oco...por que 
motivo podería ser?...
veña, pensade un pouco, 

recoiro!

os celtas crían 
que o mundo era 
oco...e no 

subterráneo...

...vivía 
todo o 
máxico.

exacto...
máxico como 

o báculo do deus 
daghdha...agochado 
nalgún lugar dos 

túneles que percorren 
a cidade desde tempos a cidade desde tempos 

inmemoriais.

ben...temos un 
punto baixo terra 
no corazón de 
santiago...
pero como 
acceder a el? 
cal é a cal é a 
entrada?

aquí entran outras 
dúas pezas...a estrela 
e a árbore...conta a 
lenda que teodomiro 
viu unha estrela 
flotando sobre

 o bosque libredón e  o bosque libredón e 
nese mesmo lugar 
descubriu o sepulcro 

do apóstolo 
santiago.

e segundo outro tipo
 de lendas...

...o sepulcro 
co apóstolo 
está na 
catedral.

mmm...ben traído, 
pero entrar nos 

segredos da catedral 
non é como chimpar
 unha cerca...como 
faremos para 
entrar?entrar?

perdede 
coidado...
teño un bo 
amigo dentro.



catedral de santiago de compostela.
e grazas por todo, 
pai...déboche unha.

esquéceo, flavia...sempre é boa cousa que 
unha investigadora da túa talla queira 
estudar as nosas necrópoles ancestrais.

buscade o símbolo do lauburu...era a 
chave para o paso ao outro mundo.

tras unhas horas 
interminábeis... aquí 

está!

non dou 
crédito...tiñas 
razón...

de momento...o 
baixo relevo 

podería ser unha 
pechadura.

si...o sistema é 
bastante moderno
..e sinxelo de 
manexar...

...para alguén 
coa nosa 
formación.

non sei se sodes 
conscientes de isto, 
pero creo que estas 

son as míticas lámparas 
da chama eterna...
pero en fin...non 

viñemos aquí por iso.viñemos aquí por iso.

Xa case está.
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Dacordo. Manténnos informados.



segundo o meu compás 
dixital de última xeración 
a localización exacta 
do lugar é xirando 
á esquerda...

...e baixando 
estes 

chanzos de 
pedra.

ben...revisade o
 lugar milímetro 
a milímetro...
o báculo ten 
que estar aquí.

maldita sexa...algo erra...
sei que na arpa está a 
clave final que resolve 
todo...pero non sei como 

facela encaixar 
neste xogo demencial!
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woogle: hhtp: hhdt//hy9990

as correntes de aire dos 
orificios da pedra fan vibrar 
as cordas da arpa de daghdha
creando unha melodía de 

aberrante melancolía que aínda aberrante melancolía que aínda 
descoloca máis se cabe os nosos 

protagonistas.

pero para que 
nos serve esta 
música? que nos 
quere dicir?

“só cando comece a arpa a soar, 
atoparás o fin do camiño.”
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non...non é posible...
é unha loucura...

que cousa, 
flavia?

as ondas na auga...lembráronme a...mirade!

pero a referencia é demasiado moderna...
o báculo non pode estar aí!

et voilá...si 
pode...imos 
contarvos...

...o noso pequeno 
segredo familiar.

teóphile seyring, o noso 
tataravó, atopou o báculo de 
daghdha, pero dada a súa perigo-
sidade decidíu volvelo agochar 

lonxe da ambición 
humana. e fixo un 
mapa encriptado 
para que tras a súa 
morte, o seu 
primeiro fillo o 
atopase, atopase, 

demostrando así 
ser digno da súa 
custodia.

unha vez atopado, debería 
cambialo de lugar e facer un 
novo mapa para a súa 

descendencia...e así de xeración 

en xeración.

o noso
 pai fixo 
antes de 

morrer o mapa 
que temos 

e como eramos e como eramos 
dúas, dividiuno 
en dúas 
metades.

entón
 iso faredes 
se o atopamos? 

volver 
agochalo? 
para iso todo 
este esforzo?este esforzo?

CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

nin falar 
diso...o 

costume dos 
seyring acaba 
con nós...

...non quere-
mos impoñer 
ningunha 
rancia 

tradición aos 
nosos fillos.

mmm...
si, por 
aí é...

temos que seguir ese túnel...
é o que leva directamente 
baixo a cidade da cultura...
axiña! “tempus fugit”!

a noite péchase sobre a cidade da cultura.



a camiñada é prolongada e fatigosa, pero a 
posibilidade de estar cerca do obxectivo maldito 
dá forzas inesperadas a esta pequena comunidade.
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por fin...a porta 
que temos ante 
nós é a entrada.

está aberta...
alguen pensou 
que xamais 
chegariamos 
ata aquí.

todo é igual 
que no meu soño...

...oh, deus daghdha...
é o teu báculo tan máxico 
como din as lendas? 

ímolo ver agora mesmo...



os fomoriáns! 
pero como...???

aínda que o 
sospeitaba non 
o quería crer...
alguén lles tivo 
que avisar, 
verdade, adao?

si, son un traidor miserable...pero 
fíxeno polo profesor e por todos nós...
para que seguísemos vivos...o mestre 
elatha deume o seu xuramento sagrado:

cando tivera o báculo daríame o 
antídoto para salvar ao profesor 
e deixaríanos marchar. xa teñen o e deixaríanos marchar. xa teñen o 

seu maldito xoguete! cumpra o trato!
 déame o antídoto!

por suposto que si...o xuramento 
sagrado é incuestionábel...aquí o tés...

non!
p...pero que fixo, porco
noxento?...o profesor 
está condeado...déume 
o seu xuramento...

...déume o seu xuramen...
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finalmente, o meu 
envelenamento, totalmente 
real, aínda que xa tomei o 
antídoto hai un par de días. 
sabía que farías o que fixera 
falla polo teu querido 

profesor...atoparías o báculo profesor...atoparías o báculo 
custara o que custara...e sabía 
que adao te traicioaria polo 
mesmo motivo: salvarme a mín.

dende logo 
pérdenos o amor...
e como metiches 
no soño a 

personaxe verde? 
a que me deu 
a clave a clave 
definitiva?

a personaxe 
verde?...mmm...
sería unha fisura
 absurda do teu 
subconsciente 
infantil,
 rapaciña. rapaciña.

pero agora xa é meu...o obxecto máis
 poderoso da historia do mundo 

coñecido...a manipulación da mente e 
da materia...o control absoluto...

o meu destino sagrado!!!

?

os destinos sagrados 
compre gañalos. ti e mais eu. 

ambos suxeitando o 
báculo. sei que á túa 

disparatada maneira es home 
de honor. podes ordear 
aos teus homes que me aos teus homes que me 

maten...ou podes demostrar 
ser digno de este tesouro.

pois claro...non podería ser 
doutra maneira. eu ensineiche 
todo o que sabes, meniña...
xamais me poderás vencer!

pero hai xente que ademais das ensinanzas dos seus mestres 
tamén as procuran pola súa conta. dous profesores universitarios 

capaces de pelexar con espectacular destreza e precisión 
decidirán un conflito segredo de cuxo desenlace podería 

depender o tecido mesmo da nosa realidade.

planeeino todo 
dende o principio...
tiña as pistas pero 
non daba resolto o 
enigma...necesitaba 
unha mente 
privilexiada...privilexiada...
ti, flavia.

de verdade criches o da mensaxe 
do soño? eu mesmo inducinte a 

telo tras administrarche substancias
 alucinóxenas e facendo no teu 

dormitorio unha sen 
par función teatral. 

logo fíxenme pasar por cativo de 
min mesmo para te presionar, 
sempre posuíndo as chaves das 
miñas propias cadeas. nin os 
membros da orde o sabían.

pero tiven que saír a salvarvos 
cando o felón do mestre cabra 
decidiu actuar pola súa conta.decidiu actuar pola súa conta.
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saíde 
todos de 
aquí!

profesor! 
móvase!

flavia! 
imos! non 
hai tempo!

pero...o 
profesor...

a figura permanece inmóbil entre as 
rochas que se desploman a moreas. quizais 
o rotundo fracaso fixera brotar a demencia 
na mente do mestre elatha...ou quizais o 
profesor do muíño ten un novo plan 
que só el coñece...quen pode sabelo?
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e con este apagado 
estrondo un máis dos 
lugares máxicos 
do mundo 

queda sepultado 
para sempre.

isto...rapazas...
poderédesme perdoar
 pola miña traizón?...
síntoo de verdade...

mellor o esquecemos...fixéchelo 
por ben e ti tamén fuches 

traizoado...estas cousas sempre
 son de ida e volta.

e os fomoriáns?
 que foi deles?

os superviventes 
dispersáronse polos 
túneis laberínticos...
supoño que xa haberá 
outra ocasión para 
facerlles fronte.

creo que vos corresponde 
a posesión dos restos do 
báculo...foi o voso pai 
quen nos fixo o mapa 

e eu non sabería que facer 
con el.

dacordo, levarémolo a algún 
museo para que o exhiban e o 
estuden a fondo...sempre que 
nós supervisemos as medidas 
de seguridade, por suposto.

aínda queda unha boa camiñada ata a catedral.
en santiago estará a piques de amañecer...chegaremos 
xusto a tempo para almorzar un cafeciño ben cargado 
con ou sen gotas e uns churros artesáns...imos logo!
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Fin...
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“tempus fugit”
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