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ocupa-me a vida toda. Viciada em
ler sempre, boardgamer ocasional e
jogadora de D&D novata

4

				

38

FACTOS E FICCÇÕES: MITOS SOBRE MESTRES					

46

RECEITA: O SUBORNO DO GM							

55

Biologia, cozinha, eletricidade, vários
oficíos, mestre de nenhum. Gigantesco
nerd por comida, cerveja, RPGs,
videojogos, boardgames, cinema e
continuamente em busca de mais.
ANA FRAGATA

Escolhi arquitectura como profissão,
sou uma ‘wannabe’ ilustradora como
hobbie e uma geek a tempo inteiro.
Sempre pronta para a jogatina ou um
bom livro. E sempre disposta a partilhar
um pouco da minha loucura.
DANIEL ALVES

Biólogo para satisfazer a minha eterna
curiosidade, geek antes de conhecer
a palavra. Contador de histórias
procurando novas formas de o fazer,
falta tempo para consumir toda a
cultura que queria.

EDITORIAL
Porque o prometido é devido, este
capítulo da Revista Especulatório celebra
o ““Game Master’s Appreciation Day”, com
uma viagem pelo mundo dos jogos de
personagem ou RPGs.
Vamos explorar alguns dos livros que
poderiam ser o contexto ideal para uma
aventura espectacular.
Vamos propôr jogos de tabuleiro que
têm uma pitada de RPG lá pelo meio.
Vamos falar sobre a importância de
contar histórias.
Vamos dar a conhecer Role Playing
Games fora da caixa e dar a palavra aos
nossos Game Masters, convidados e da
casa, para que nos contem todos os seus
segredos e dicas.
Venham daí!
E porque ainda podemos dizê-lo (afinal
de contas, esta é a primeira revista de
2019): Feliz Ano Novo!

Especulatório
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Uma das coisas em que nenhum aventu-

reiro pensa é qual é o impacto que as suas
SEGUNDO NÍVEL

acções têm para os organismos que vivem nas
masmorra ou locais que os aventureiros visitam
nas suas aventuras.
TERCEIRO NÍVEL

Mas a verdade é que todas as masmorras,
florestas, ou lagos são ecossistemas que
dependem das diferentes espécies que lá
vivem para manterem o sistema a funcionar.

O que são ecossistemas, perguntam vocês?
Um ecossistema é uma comunidade de

Esta rúbrica procura juntar ciência e mundos especulativos: seja através
da possível ciência por detrás de uma máquina impossível até estatísticas de jogos, passando por ecossistemas de mundos fantásticos.
O objectivo é mostrar como até na especulação pode haver ciência.

seres vivos que interagem com componentes
não orgânicos que provêm do seu ambiente.
A parte orgânica e não orgânica estão
ligadas pelo ciclo trófico por onde flui a energia.

Na prática o que quer isto dizer?

Neste artigo vamos explorar um pouco esta
ideia de ecossistemas, usando como exemplo
uma masmorra de 3 níveis.

Esperemos que sirva de alerta para serem

Que cada masmorra é uma rede de seres

aventureiros responsáveis e que, na próxima

vivos e componentes não vivos que interagem

vez que forem em aventuras, tenham em conta

entre si.

os ecossistemas mágicos que podem estar a

Como tal, remover, ou adicionar, elementos
a esta rede pode afectar muito o equilíbrio dos

afectar!
Ou não….

diferentes componentes.
Masmorra criada com recurso ao “Dungeon Builder”, um software de criação de masmorras isométricas da Hobbyte IVS.
Imagens de criaturas provenientes dos Manuais oficiais da Wizards of the Coast LLC, e “Creature Codex”, da Kobold Press.

Catarina e Inês

PRIMEIRO NÍVEL
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vezes encontrados em lixeiras porque são também DETRITÍVOROS. O que quer dizer

Rede trófica é uma combinação de cadeias tróficas que representam como é que a energia flui ao longo

que consomem restos de outros monstros que estejam por aí. No nosso caso eles

dos vários níveis tróficos, ou seja, como é que flui dos PRODUTORES para CONSUMIDORES,

dependem do lixo que é produzido pelos Owlbear que estão no nível acima.
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Os Othyugs são capazes de comer de tudo, e têm uma fome insaciável. São muitas
7
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PRIMEIRO NÍVEL
DECOMPOSITORES e DETRITÍVOROS.

Os DETRITÍVOROS têm um papel muito importante nos ecossistemas, juntamente
como os DECOMPOSITORES já que eliminam os restos orgânicos que são deixados

PRODUTORES são organismos que utilizam matéria inorgânica e a convertem

pelos outros organismos. Enquanto que os DETRITÍVOROS convertem-nos em nova

para matéria orgânica que pode ser depois consumida por outras formas de vida.

matéria orgânica, or DECOMPOSITORES passam os nutrientes de volta ao meio

No nosso caso temos os Shriekers. Estes fungos são capazes de aproveitar os

inorgânico completando o círculo de energia.

minerais e as fontes de carbono inorgânico e convertê-los em energia para crescerem
e se reproduzirem. A reprodução é feita através de esporos que lançam para o ar,
ou que vão de boleia com Violet Fungus.
Os Shriekers não consomem matéria orgânica e não atacam ninguém, mas como o

OTYUGH

nome indica produzem um som irritante, e muito, muito alto, quando são expostos
a fontes de luz ou som. Se bem que por si estes sons não são letais, normalmente
atraem predadores que estejam por perto ou podem também ser apanhados pelos
Violet Fungus que normalmente estão por perto.

Outro exemplo de um CONSUMIDOR é o

ROTHÉ

SHRIEKERS

Purple Slime, que é um tipo de lodo que caça

Os CONSUMIDORES não são só carnívoros. Na verdade os herbívoros são os

em pequenos lagos, águas estagnadas ou

principais CONSUMIDORES e responsáveis pela passagem da energia dos

áreas inundadas. Pode caçar vários tipos de

PRODUTORES para os CONSUMIDORES da rede trófica. No nosso exemplo

presa, incluindo os Violet Fungus, Rothé e

os Rothé são os organismos que comem Shriekers e podem ser depois consumidos

outras criaturas que se aproximem do seu

tanto pelo Purple Slime, os Violet Fungus ou mesmo pelos Othyugh.

local de esconderijo. É um caçador de
emboscada.

VIOLET FUNGUS
Os Violet Fungus vivem em SIMBIOSE com os Shriekers. Uma simbiose é uma interacção em que os dois organismos

PURPLE SLIME

têm uma vantagem em coexistirem juntos. Neste caso os Shriekers têm a protecção dos Violet Fungus e por sua vez
atraem comida para estes. Os Violet Fungus ao contrário dos Shriekers, consomem presas, atacando-as com os seus tentáculos com veneno. São por isso CONSUMIDORES.
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Os Owlbear são predadores de topo que são capazes de caçar tudo e não são caçados por mais nenhum monstro naquele
sistema. No entanto estão altamente dependentes das suas presas e portanto a sua densidade populacional é regulada
Os Flumphs são criaturas amigáveis e amáveis.

pela quantidade de presas. Assim se eles consumirem demasiado as suas presas, ficam sem comida e acabam por morrer

Não gostam de atacar ninguém e tentam sempre

muitos indivíduos, voltando assim a população de presas a subir de densidade. Estes CICLOS DE PREDADOR-PRESA

formar alianças com aventureiros que encontrem.

foram descritos em vários organismos e podem ser modelados pela EQUAÇÃO DE LOTKA-VOLTERRA.

A sua cor varia consoante o seu estado de
espírito, e desde que estejam contentes são
normalmente cor de rosa.
A sua fonte de alimento é energia psiónica que
removem à distância da sua presa. Esta
OWLBEAR

normalmente não sofre nenhum mal, a não ser
que existam muitos Flumphs a alimentar-se do
mesmo organismo ao mesmo tempo. Se não
houver comida disponível os Flumphs também
se podem alimentar de pensamentos de criaturas
inteligentes, se bem que isso é doloroso para a

FLUMPHS

presa delas.
Por causa disto os Flumphs tentam sempre andar

duas consequências. Primeiro os Otyughs deixariam de ter o lixo para

por perto de monstros com energia psiónica,

se alimentar e iriam comer a próxima coisa que conseguissem, que

como os Grells.

provavelmente seria os Rothé e os fungos, desequilibrando o

Estes são o resultado de uma doença dos Illithids,
que acaba por matar o hospedeiro e gerar o novo
cérebro. Costumam caçar em grupo e por
emboscada e apenas querem fazer duas coisas,
comer e procriar. Devido a este desejo por comida
estas criaturas são capazes de dizimar
rapidamente grandes populações.

Se por acaso os aventureiros viessem e matassem os Owlbear, haveria

ecossistema da cave de baixo. Por outro lado, ao deixar de haver
GRELL

Owlbear, os Flumphs poderiam crescer desmesuradamente, o que
levaria a que os Grell fossem predados e consumidos pelos Flumphs
que cresciam demais.
Portanto os Owlbear seriam o que se chama uma KEYSTONE
SPECIES, que são espécies cuja a importância no ecossistema é
desproporcional ao número que têm na comunidade.
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Neste nível, por onde os aventureiros vão tentar sair, encontra-se o
amuleto mágico que os aventureiros procuram.

Muitas vezes num ecossistema bem estabelecido, é problemático se outras
espécies aparecem, ESPÉCIES INVASORAS, pois podem roubar os nichos (ou
seja os recursos ou o espaço) que as espécies residentes ocupam.

Os Quaggoth são criaturas carnívoras e

Para além disso é muito comum as ESPÉCIES INVASORAS não terem

canibais, que atacam tudo o que se mexe

predadores naturais, uma vez que os organismos existentes naquele ecossistema

e que, quando há falta de comida, comem

nunca foram expostos a elas. Por isso, ESPÉCIES INVASORAS, se forem capaz de

os da própria espécie. Vivem em tribos,

se adaptar ao novo ambiente, podem ser altamente destrutivas dos ecossistemas.

mas sem estrutura hierárquica e não
utilizam magia de forma nenhuma.
Esta característica é importante para lidar
com os Arcanaphages.
QUAGGOTH

ARCANAPHAGE
SPELLGAUNT
Os Arcanaphages são criaturas mágicas que só se
alimentam de magia e portanto costumam estar por
perto de objectos mágicos de grande poder. São
No nosso caso, uma ESPÉCIE INVASORA seria o equivalente a aparecer um Spellgaunt neste nível da masmorra.
Este monstro é uma espécie de aranha gigante que é atraída por magia e alimenta-se de criaturas ou objectos
mágicos extraindo a magia deles. O Spellgaunt iria atacar os Arcanaphage, e consumi-los, e depois iria atacar o
objecto mágico. Como os Quaggoth não teriam mais do que se alimentar, começariam a atacar-se uns aos outros
até sobrar apenas um que se iria embora, destruindo por completo o ecossistema inicial. Muitas vezes a introdução
de ESPÉCIES INVASORAS leva à extinção de várias espécies residentes num ecossistema.

normalmente inofensivos, mas se forem atacados são
capazes de se defender ferozmente.
Curiosamente são capazes de neutralizar fontes de
magia muito perto deles, portanto atacá-los com
magia não funciona. Daí os Quaggoth serem capazes
de lidar tão bem com eles, uma vez que não necessitam
de magia nenhuma para os atacar.

Especulatório
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S enhoras

e senhores, bem-vindos

a mais uma Lendária Liga Literária!!!

EQUIPA 1: CLÁSSICOS

Como sempre, antes de divulgarmos os

Estes concorrentes demonstram que há temas que não passam

concorrentes da nova Liga, vamos anunciar

de moda, e que há Mundos que serão sempre fontes inesgotáveis

o grande vencedor da edição passada!

de aventuras, por mais anos que passem.

Um grande aplauso para Kushiel’s Dart, o
livro que tem a vilã mais interessante e maléfica.

“O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien
“The Left Hand of Darkness”, de Ursula Le Guin

Nesta edição da LLL a missão será determinar
qual o melhor contexto para correr uma aventura.
Sabemos que as hipóteses poderão
ser mais do que muitas, mas resolvemos
começar com alguns dos nossos favoritos.
De um lado do ringue temos a equipa
dos “CLÁSSICOS” e, do outro lado da
competição, temos a equipa “MODERNOS”.

Já sabem: agora que a revista passou a trimestral,
faremos um novo “combate” em cada mês.
Basta procurarem no nosso facebook,
onde cada votação estará em aberto.
Contamos convosco para tomar esta decisão!

EQUIPA 2: MODERNOS
Deste lado os concorrentes exploram ideias e conceitos já
escritos e reescritos por muitas gerações e mostram o quão épica
pode ser uma aventura contada com um novo mundo.

“Harry Potter”, de J.K. Rowling
“Uprooted”, de Naomi Novik

Especulatório
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LORD OF THE RINGS

UPROOTED

THE LEFT HAND OF DARKNESS

HARRY POTTER

ONDE

ONDE

ONDE

ONDE

Na 3ª Era, na Terra Média.

No reino de Polnya, na vila de Dvernik.

No sistema Gethen, nos reinos de

Hogwarts na Escócia, relacionando-se

PORQUÊ

PORQUÊ

Karhide e de Orgoreyn.

com o tempo actual.

Em primeiro lugar, porque ir numa

Primeiro porque correr uma aventura

PORQUÊ

PORQUÊ

aventura na Terra Média é o sonho

num mundo onde nem tudo é o que

Correr uma aventura no Mundo de

Aqui tudo é movido pela magia,

de qualquer geek digno desse

parece, é um desafio.

“Left Hand of Darkness” significa

tudo está imbuído nela, incluindo as

nome. Temos reinos distintos entre

E a ajudar há uma floresta mágica que

explorar uma forma diferente de

personagens!

si, homens e mulheres de armas,

não vai facilitar a vida às personagens

nos relacionarmos com as outras

Neste mundo, paralelo com aquele que

florestas misteriosas, todo o tipo de

que vão ter de lidar com ela. Entre

personagens de uma história.

conhecemos, há segredos, aventuras

seres e raças. Correr uma aventura

pistas e desafios, disputas e perigos,

Significa irmos para além do

e desafios que não vão deixar as

na Terra Média é sinónimo de

este mundo faz-nos querer embrenhar

normativo, das regras previamente

personagens respirar neste desafio.

uma viagem alucinante, um ritmo

pela aventura juntamente com as

estabelecidas.

É em Hogwarts, um castelo muito antigo

acelerado, muitas surpresas pelo

personagens. O cenário idílico dos

É um Mundo cheio de intrigas,

e cheio de segredos, que os jovens

caminho, muitos caminhos a explorar.

cavaleiros e feiticeiros transforma-se

mistérios, incertezas, mas também um

feiticeiros vão aprender tudo sobre a

É um contexto tão perfeito para

numa aventura onde conquistar cada

Mundo onde podemos ser livres para

magia. E entre amigos e inimigos é

correr uma aventura que alguém

desafio e conhecimento, é uma vitória

explorar diferentes facetas de nós

preciso descobrir em quem confiar, e

já desenhou um RPG para o efeito.

pela vida.

próprios. Se isso não vos dá vontade

esquivar-se dos perigos que aparecem

Por isso, este livro tem claramente

E só isso faz querer correr uma

de partir numa aventura não sei o que

onde menos se espera.

uma vantagem nesta Lendária Liga

aventura!

dará.

Afinal de contas, aqui, até os livros

Literária!

mordem! O que há para não querer
correr uma aventura aqui?

ACOMPANHA COM

ACOMPANHA COM

ACOMPANHA COM

ACOMPANHA COM

O maior copo de cerveja artesanal,

Um chá e uns biscoitos, porque vamos

A vossa confort food, a viagem será

Pipocas doces e salgadas , porque vai

temos uma aventura longa pela frente

precisar de pausas para pensar.

exploratória por demais.

ser uma viagem emocionante!

Icons de livros da autoria de Abdo (Noun Project)

Especulatório
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U M O LHA R MAIS DE P ERTO:
O BE ST IÁ R IO PORTU G U ÊS
Contamos histórias desde a origem da
nossa espécie.
É uma actividade que faz parte da nossa

naquilo que nos rodeia, utilizando todos os
detalhes como ferramentas para a criação de
novas e emergentes ficções.

natureza e, desta forma, os jogos narrativos
são uma ferramenta indispensável para o

O mundo está repleto de curiosas coisas

nosso bem estar. Com estes jogos, construímos

para se utilizar. Algumas quase que parecem

histórias de todos os géneros e feitios.

gritar para que a sua história seja contada e

Desde a tradicional aventura de fantasia
inspirada na trilogia do “Senhor dos Anéis”
de Tolkien, até aos conceitos complexos da
ficção científica que podemos encontrar nos
filmes como “Interstellar” de Christopher
Nolan. Construímos histórias para todos, e
principalmente, para nós próprios.

Mas de onde vem a inspiração? De outros
jogos, filmes, livros, das experiências, da cultura
e história do nosso mundo. Constroem-se
mundos fantásticos e imaginários com base

recontada em diversos formatos.
Mas será que precisamos de ir tão longe
para nos inspirarmos a contar histórias?
Olhei mais de perto, para Portugal, e
fascinei-me com o que encontrei.

Com base no trabalho realizado por Nuno

Gancha, uma mulher que habita nos

Matos Valente, no livro de literatura infantil,

poços e agarra os miúdos que se

Bestiário Tradicional Português, nasceu a nova

aproximam deles, afogando-os no

intenção do programa Monster Monday.

fundo do mesmo.

Trata-se de um programa desenvolvido por

A história da Aventesma que

mim todas as segundas-feiras às 22h00 no

aparece em caminhos velhos, e

canal de Twitch do Rola Iniciativa .

que quanto mais se olha para ela
mais ela cresce formando o seu

Juntamente com a interação dos
espectadores desenvolvo um monstro para a

arco da desgraça, impedindo (ou não) a nossa
passagem.

utilização nos jogos narrativos. Esta segunda

A história do Tardo, a primeira fase de três

temporada de Monster Monday tem um toque

do lobisomem português. Entre muitas outras

especialmente nacional, pelo facto de se tratar

criaturas Portuguesas à espera que a sua

da conversão das criaturas do imaginário

história seja contada.

popular Português para o jogo narrativo

Então do que estás à espera?

“Dungeons & Dragons 5a edição”, com o

Ajuda-nos a contar a nossas histórias,

objectivo de criar o primeiro suplemento de
conteúdo nacional - O Bestiário Português.
Temos imensas criaturas interessantes e,
no entanto, contamos histórias das criaturas

inteiramente Portuguesas!
Podem nos ajudar e receber os conteúdos
em desenvolvimento do Bestiário Português
na nossa página de Patreon.

de outros países.
Está na altura de contar a história da Maria

André Tavares

Janeiro 2019
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Estes textos foram escritos por André Tavares, membro
da equipa Rola Iniciativa apaixonado pelos jogos narrativos.

Criar é dar existência a algo. Produzir,
originar, educar, inventar, fomentar, estabelecer
ou até mesmo interpretar.
É fazer nascer algo, e fazer crescer também.
Criar é algo importante na rotina do ser
humano.
É uma necessidade que se pratica em
qualquer área de interesse. Estamos sempre
a criar, quer nos apercebemos disso ou não.
Vamos criar jogos narrativos?

Foi com base nesta premissa que nasceu
deRPG - Design de Role-Playing Games.
Trata-se de um programa, no canal de Twitch
Rola Iniciativa, às 22h00 todas as Quinta-feiras,
desenvolvido por mim, André Tavares.

Juntamente com os espectadores do nosso
canal criamos um mini jogo narrativo por mês.

Olhando mais de perto, deRPG é também um

Os temas são escolhidos aleatoriamente ou

incentivo ao re-surgimento de uma iniciativa

pelo espectadores.
Os episódios terão uma estrutura
própria, que abrange os vários aspectos do

internacionais) que nos últimos anos,
infelizmente, não se realizou - o RPGenesis.

à escrita criativa.

Nunca foi um concurso, mas sim uma

desafiar o acto de criar e finalizar (a bem ou a

iniciativa que junta em comunidade todos os

mal) o produto.

que querem atingir a meta que é proposta
(sete dias para escrever pelo menos cinco mil
palavras para um novo jogo narrativo.

desafio anual de desenvolvimento de jogos,
National Game Design Month (NaGaDeMon),

No princípio, apenas existia a Semana do

que tem o objectivo de criar de um jogo

Autor. Em 2011 o RPGenesis experimentou

durante o mês de Novembro.

ter um papel de patrocinador que, em 2012
evoluiu para a organização da Semana

Quinta-feira, dia 14 de Março.

Podem participar, ajudar e receber os
conteúdos em desenvolvimento do deRPG na
nossa página de Patreon.

narrativos, tendo como objectivo principal

O primeiro episódio de deRPG arranca na

revelando a seguinte pergunta.

Um desafio que segue a mesma filosofia que

primeira oficina online de criação de jogos

deRPG é também uma preparação para o

No oceano da criatividade a maré está baixa,

Vamos criar?

o NaNoWriMo, um evento mundial de incentivo
Este programa servirá também como a

já conheça.

nacional (mas que chegou a ter participantes

desenvolvimento, desde a intenção, mecânica,
diagramação, teste e finalização do jogo.

queira fazer algo para um jogo narrativo que

dos Editores, destinada não só a pegar nos
projectos de anos anteriores, mas também a
facilitar a participação de qualquer pessoa que

André Tavares

Folhas e Rabiscos

O Especulatório continua a crescer e a

No passado dia 9 de Fevereiro estivemos

chegar a novos públicos, com uma parceria

na Biblioteca dos Coruchéus, em Alvalade,

bem interessante com a Rede de Bibliotecas

com duas propostas na área dos RPG: o jogo

de Lisboa.

“Campeões dos Elementos” e também uma
sessão mais longa de introdução a Dungeons

Tudo começou na última edição do evento

and Dragons 5ª edição.
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Todos os capítulos da revista incluem um conjunto de ideias relativas ao tema da próxima
revista, para vos motivar a escrever mais.
Se quiserem partilhar connosco os vossos contos, enviem-nos um e-mail até 26 de Maio.
Ao submeterem os vossos contos estão a permitir que estes sejam divulgados na nossa
página, revista e Facebook e qualquer outra rede social ou actividades, que não sejam sujeitas
nenhum tipo de remuneração. Continuam a deter todos os direitos sobre os textos submetidos.

Fiquem então com algumas ideias para escrever.

Fórum Fantástico 2018, onde a nossa equipa

Desafiamo-vos!

organizou, entre outras coisas, uma manhã de

Mas descansem!

introdução aos jogos de personagem (RPG)

Isto não foi um evento único.

direccionada para os mais pequenos.

Nos próximos dias 23 de Março, 18 de Maio

A aventura “Campeões dos Elementos”, em

e 15 de Junho estaremos na Biblioteca Orlando

sessões curtas de 30 minutos, leva crianças

Ribeiro (Telheiras) com as duas oportunidades

entre os 6 e os 10/12 anos a explorar uma

de jogo de novo em cima da mesa.

•

morto, como se tivesse caído de uma enorme altura.

•

Querem introduzir os vossos filhos, primos,
Após este evento, que aconteceu na

sobrinhos ou netos neste tipo de jogos?

Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras,

Querem jogar com eles? Então esta é sem

começámos os contactos com técnicas da Rede

dúvida uma oportunidade a não perder.

de Bibliotecas de Lisboa, no sentido de levar

Espreitem o nosso evento de facebook para

este jogo a mais jovens da cidade, apoiando a

mais informações ou enviem-nos um email

dinamização das Bibliotecas Municipais.

para especulatorio@gmail.com.

aconteceu!

A tua protagonista acorda dentro de um caixão, ao lado de um cadáver fresco. E
descobre que se calhar está no local mais seguro possível.

mansão abandonada… Ou será que está?

Pois bem, o primeiro destes eventos já

Um homem sonha que está a cair. No dia seguinte é encontrado no chão do quarto

Esperamos ver-vos em Março!
Maria Inês

•

Os astronautas e cosmonautas da Estação Espacial Internacional acordam e descobrem
que a Terra está coberta por uma sombra colossal que a parece devorar.

•

Do ponto de vista do teu protagonista descreve a sua reacção a algo horrífico e
medonho, mas sem descrever a coisa em si.

Especulatório

O ESPECULATÓRIO
VAI À BIBLIOTECA

IDEIAS PARA ESCREVEREM
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Visto que nesta edição estamos a falar

Ainda assim vou tentar concentrar-me na

de RPGs, decidi escrever esta rubrica sobre

última categoria e realçar alguns jogos

jogos de tabuleiro que se parecem RPGs.

(como vocês já devem saber, lista não-

Estas consequências aparecem sob a

Fácil de dizer, mais difícil de fazer.

exaustiva) que parecem role-playing games.

forma de autocolantes aplicados em cartas

Nestes jogos cada partida jogada traz
consequências para a partida seguinte.

ou no tabuleiro de jogo, no adicionar de
Não é por falta de jogos mas sim porque

Seria impossível não começar com o

componentes ou regras novas, ou na

foi difícil criar uma fronteira sobre quais os

“Gloomhaven”, o jogo que se encontra neste

destruição de cartas. A ligar as várias partidas

jogos a incluir.

momento na primeira posição do site

há uma história que vai sendo contada e que

Boardgamegeek.com.

os jogadores vão influenciando com o

Muitos jogos de tabuleiro, sobretudo nos
últimos anos, têm vindo a incorporar

Neste jogo os jogadores jogam

elementos de RPGs no seu design. Desde a

personagens que vão explorar a cidade

inclusão de temas de RPGs, a poderes

epónima e que têm de ir tomando decisões

assimétricos para os jogadores que imitam

que vão moldando a história que se vai

classes ou personagens diferentes, a

desenrolando de sessão para sessão. É um

Este é a adaptação de um videojogo

mecânicas que simulam partes da história

jogo pesado, quer no sentido literal, quer na

inspirado pelo cerco de Sarajevo de 1992-

por trás da temática do jogo, à presença de

complexidade de regras. Não será para toda

1996. A sua temática é a sobrevivência de

missões que simulam pedaços de história, a

a gente mas promete fazer as delícias de

civis em cenários de guerra, das pessoas que

jogos com cenários diferentes com objectivos

quem aprecia o estilo.

têm de sobreviver sem ter prática ou

diferentes, até chegarmos a jogos que são
autênticos RPGs dentro de caixas.

sucesso ou fracasso ao longo das partidas.

Uma última referência que quero fazer é
o jogo “This War Of Mine: The Board Game”.

experiência desses cenários.
Outra referência incontornável são os

O jogo inclui dinâmicas diferentes de dia

jogos que usam o sistema Legacy, tais como

e de noite com vários encontros cujos

Todo um gradiente que tornou qualquer

“Pandemic Legacy” (season 1 e season 2),

resultados vão ditar qual o destino de cada

tentativa de criar uma fronteira objectiva

“Betrayal Legacy” ou o primeiro da série, “Risk

uma das personagens do jogo.

num exercício arbitrário.

Legacy”.

Especulatório
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Aqui estão as nossas propostas de livros e contos A LER, bem como as nossas opiniões sobre contos já
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ESTANTE ESPECULATIVA
LIDOS. Vão resistir a acrescentar estes livros às vossas listas?

A LER
“The Umbrella Academy, Vol. 1: The Apocalypse Suite”, de Gerard Way, Gabriel
Bá e Dave Stewart
Uma novela gráfica, recentemente transformada numa série espectacular.
Uma família disfuncional de super heróis com poderes fora do normal.

“Kindred”, de Octavia E. Butler
Dana, uma jovem afro-americana, é repetidamente transportada no tempo
para salvar um jovem de uma plantação onde a escravatura é a norma.

“The Calculating Stars”, de Mary Robinette Kowal
1952. Um meteorito destruiu parte dos EUA. Começa uma corrida contra o
tempo para colonizar o espaço. Quem será a primeira pessoa na lua

LIDOS
Outros jogos que se enquadram nesta
temática incluem “T.I.M.E. Stories”, “The 7th
Continent” , “Legacy of Dragonholt”, “Stuffed
Fables”, “The City of Kings” , “Escape the dark
castle”,”Kingdom death: Monster”, “Legends of
Andor” ou “Above and below” (entre muitos
outros, alguns dos quais já mencionei
noutras edições)
Espero que encontrem aqui o vosso
próximo jogo!
Daniel

“Lisboa no Ano 2000”, de João Barreiros (editor)
Prós: Os elementos partilhados entre os contos dão a sensação de um
universo partilhado
Contras: Nem todos gostarão de não haverem finais felizes
“The Winter of the Witch”, de Katherine Arden
Prós: Continua a história de Vasilissa Petrovna com imensas surpresas, a um
ritmo alucinante. O culminar da trilogia completamente inesperado!
Contras: Ser o final de uma trilogia espectacular, por isso custa virar a última
página…

“The Wolf”, de Leo Carew
Prós: A construção do mundo, o desenvolvimento das personagens e as
batalhas são intensas e prometem deixar a malta agarrada!
Contras: Tem de se ler com atenção, pois todos os pormenores contam...

Lancem Iniciativas

Nas páginas seguintes deste número da

vivo, o mais antigo designer de RPGs em

o Ken para saber se ele autorizava a mesma.

conversando com ele sobre as alterações que

Revista Especulatório encontras Pentagrama,

atividade (além de FOURS! está atualmente

(Resposta: mostrou-se encantado com a ideia!)

ia fazendo. Rapidamente se tornou patente que

um pequeno jogo narrativo suscetível de ser

a trabalhar num suplemento sobre os Aztecas

Eu disse que só podia ser uma aposta ganha.

a ‘tradução’ se estava a tornar uma ‘recriação’

jogado em vários géneros ficcionais.

para o jogo “Mythras” da Design Mechanism,

Ou não.

e que a versão portuguesa de “FOURS!” se

por exemplo) e o designer de “Stormbringer”,

Sucede que “FOURS!” é um jogo amador e

convertia num jogo diferente, embora nele

a melhor iteração do Basic Role Playing

de amador no melhor sentido do termo, o que

da Chaosium (“a melhor” na minha não tão

quer dizer que tem uma apresentação pouco

modesta opinião).

polida e pouco trabalhada, logo um texto algo

De onde veio Pentagrama?

Tudo começou há algumas semanas, com
uma mensagem dos magníficos Especulatórios,
onde me recordavam que tinha até ao início de

E, acima de tudo, uma excelente pessoa.

Março para enviar o texto da minha coluna e
me davam a saber que este número da Revista
Especulatório seria dedicado aos RPGs.

Como é evidente, nada disto seria suficiente
para pôr “FOURS!” na Revista Especulatório.

Enfim, foi um enorme prazer criar este jogo

adequado para o leitor português que encontre

em homenagem ao Ken St. Andre e aos seus

em “FOURS!” uma primeira experiência com os

jogos. Um imenso obrigado ao Ken: espero

jogos narrativos.

continuar a nossa conversa sobre os nossos

mãos à segunda edição de “FOURS!”, o último

caraterística essencial - é extremamente

Moral da história: dei-me logo conta de que

jogo de Ken St. Andre. Bastou juntar as coisas

compacto (seis páginas na versão original

não bastava traduzir, era necessário adaptar e

e pensar, “Ei, o que ficava mesmo bem era

em inglês) e tem algumas mecânicas que me

refazer.

traduzir o “FOURS!” para português e publicá-lo

pareceram muito interessantes.

Andre? Apenas (!) o designer do segundo RPG
alguma vez publicado, “Tunnels & Trolls”.
E também o mais antigo designer de RPGs

nasceu Pentagrama.

mova bem nos meandros dos RPGs, menos

Sucede apenas que o jogo tem uma

Aqui coloca-se a questão: quem é Ken St.

Jogo diferente, nome diferente, assim

opaco. Nada de mais para um público que se

Acontece que, por esses dias, tinha deitado

na Revista Especulatório!”

inspirado.

jogos por um longo e profícuo futuro.
Resta dizer que Ken está a trabalhar na
terceira edição de “FOURS!” (onde vai incluir

Depois meteu-se pelo meio o bichinho

algumas das minhas sugestões, pride and joy).

Em suma, pôr na Revista Especulatório um

do design: pus-me a bricolar o sistema de

No entretanto avancem desde já para a

jogo de uma lenda do hóbi como Ken St. Andre

“FOURS!”, acrescentando umas coisas, retirando

segunda edição e também para os seus outros

só poderia ser uma aposta ganha à partida.

outras, enfim, um verdadeiro esforço de tuning.

RPGs, por exemplo o “Tunnels & Trolls”, todos

Deitei-me imediatamente ao trabalho

Para minha grande felicidade o Ken sabe

disponíveis na DriveThrughRPG.com. Ou

de o traduzir, propus aos nossos amigos

espanhol (coisas de bibliotecário), pelo que

Especulatórios a sua publicação e contactei

consegue ler português. Isso permitiu-me ir

visitem a página do Ken no Facebook.
Sérgio Mascarenhas
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UM JOGO NARRATIVO MULTI-GÉNERO, 1ª EDIÇÃO
O QUE PRECISAS DE SABER PARA JOGARES
PENTAGRAMA
Pentagrama é um jogo narrativo, quer dizer,
um jogo em que um jogador – o encenador –

Pentagrama é uma criação de Sérgio Mascarenhas e inspira-se
no jogo narrativo “Fours!” De Ken St. Andre, autor do celebrado
“Tunnels & Trolls”. Se gostaste de Pentagrama não deixes de
experimentar estes dois jogos.
interpõem no seu caminho.

AS PERSONAGENS

Para estabeleceres o valor dos atributos

Todas as personagens têm cinco atributos,

ativos da tua personagem: saca quatro cartas

quatro ativos (Carisma, Astúcia, Recursos e

do baralho; atribui cada um dos valores a um

Vigor) e um passivo (Vitalidade).

dos quatro atributos à tua escolha.

modela um universo ficcional onde decorre

Se és o encenador, cabe-te preparar as cenas

a ação de um conjunto de personagens –

tendo em conta as intenções dos protagonistas

Cada atributo ativo tem associado um naipe:

A vitalidade (VIT) tem um valor de 20

os protagonistas – jogados pelos restantes

e as caraterísticas que definiste para o universo

ASTÚCIA (AST) paus. Usada em todo o tipo de

pontos, mas podes trocar pontos de vitalidade

jogadores – os atores. O jogo decorre numa

de jogo. Pelo seu lado, os atores podem pôr

desafio intelectual ou de destreza.

por pontos de um ou mais atributos ativos com

sucessão de cenas que marcam a progressão

os seus protagonistas a fazer tudo o que seja

CA R I S M A (CAR) copas. Representa a

um rácio de um-para-um e até ao limite de

dos acontecimentos em que os protagonistas

consistente com a forma como os caraterizaram,

espiritualidade, a sedução, a força de vontade.

cinco pontos.

se vêem envolvidos, por sua iniciativa, por

e com o teu enquadramento das cenas.

RECURSOS (REC) ouros. Tudo o que é exterior

iniciativa de outras personagens (personagens

A descrição dos protagonistas é recolhida

do encenador ou PE) ou fruto das circunstâncias.

numa folha de personagem como a que

objetos.

especialidade de entre quatro: Combatente,

No centro de uma sessão de Pentagrama

se encontra abaixo (pode ser impressa ou

VIGOR (VIG) espadas. Corresponde à força e à

Artífice, Espiritualista ou Negociante.

fotocopiada).

imponência da personagem.

estão os protagonistas que procuram
concretizar os seus objetivos. Para tal terão de

Tem à mão um baralho de cartas (sem jokers

ultrapassar os obstáculos e adversários que se

nem figuras; o Ás vale 1) e material de escrita.

à personagem: dinheiro, contactos, informação,

Cada personagem tem ainda uma

As especialidades ajustam-se ao universo
de jogo. Alguns exemplos:

Especulatório
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PENTAGRAMA
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série de poderes telecinéticos e telepáticos).

e uma debilidade, ambos correspondentes a

N E G O C I A N T E (Talento: Recursos;

um dos atributos. Os dois atributos restantes

Debilidade: Vigor). O mundo é uma caixinha

são neutros para a especialidade.

de surpresas, com tanta coisa boa (gente

Especulatório
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A cada especialidade corresponde um talento
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incluída) pronta a ser colhida e usufruída! A
COMBATENTE (Talento: Vigor; Debilidade:

questão é só uma: qual o preço a pagar para

Astúcia). A vida é simples, quem se atravessa

termos o que queremos? O negociante dispõe

no teu caminho é posto no lugar! Por vezes

sempre de dinheiro ou bens valiosos, uma lista

basta-te fazer má cara, quase sempre chegam

de contactos e um serviçal (um traficante de

uns safanões, no limite o desgraçado não fica

relíquias conhece arqueólogos e recetadores,

cá para contar! O combatente tem sempre

nunca se separa do seu livro de cheques e

consigo armas ofensivas e defensivas (um

cartão de crédito, traz no bolso um papiro

guerreiro tem à mão a sua espada, arco e

valiosíssimo de estranha origem e é tem por

flechas, escudo, armadura e elmo).

perto o seu secretário).

ARTÍFICE (Talento: Astúcia; Debilidade:
Carisma). Tudo se consegue com um bom lote

A personagem dispõe de todos os recursos

de ferramentas universais e os materiais certos,

que possa transportar consigo e que sejam

mesmo que faltem recursos apropriados.

adequados à sua especialidade. Estes recursos

(mecânico que se preze tem na mochila uma

são incorporados na sua ação, pelo que não

caixa de ferramentas e no bolso um canivete

têm um tratamento separado.

suíço).
ESPIRITUALISTA (Talento: Carisma;

DESAFIOS

Debilidade: Recursos). O mundo é mais do

Ao longo do jogo cada aventureiro

que os olhos vêm, mas só alguns conseguem

confronta-se com desafios, quer dizer, situações

superar a natureza mais óbvia e imediata.

inesperadas onde a sua vida, os seus bens

Quem, como tu, vive entre mundos pode até

ou os seus objetivos são postos em risco e a

ser um semi-deus disfarçado… Em boa verdade,

ação inadequada tem consequências muito

não precisas de nada de material, bastas-te com

desagradáveis. Quando isso sucede, o ator saca

os teus poderes inatos (o mutante psi tem uma

uma carta e vê o que ocorre:

Como te dás conta, são baixas as

I N S U C E S S O: Nenhuma das cartas

probabilidades de a personagem reagir ao

corresponde ao talento da respetiva

desafio com sucesso. Para além das sugestões

personagem.

de Ken St. Andre (ver mais abaixo), contas

D E S A S T R E: O naipe de cada carta

felizmente com duas alternativas que permitem

corresponde à debilidade da respetiva

incrementar a possibilidade de alcançar aquilo

personagem.

que deseja.
ASSISTÊNCIA
COLABORAÇÃO

Por outro lado, uma personagem (ou mais)

Duas ou mais personagens podem

pode ajudar um companheiro que falhou a ação,

colaborar numa única ação, tirando partido

desde que o ajudante não esteja envolvido

de terem especializações diferentes (os atores

num desafio ou num conflito.

têm de explicar qual o contributo que cada
protagonista dá para a ação conjunta):

O auxílio é bem-sucedido se a carta sacada
pelo ator do ajudante (1) for do naipe do talento
do auxiliado ou da carta por este sacada e (2)

SUCESSO CRÍTICO: O naipe de cada
carta corresponde ao talento da respetiva
personagem.

não for a debilidade do ajudante.
A assistência aumenta de um nível o grau
de sucesso da ação da personagem ajudada:

SUCESSO: O naipe de uma das cartas

desastre -> insucesso

corresponde ao talento da respetiva

insucesso -> sucesso

personagem.

sucesso -> sucesso crítico

Lancem Iniciativas
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personagem a outra personagem ou uma

recorrer ao Carisma, à Astúcia, aos Recursos
ou ao Vigor para vencer a oposição.

personagem a uma entidade impessoal (uma
tempestade mental, uma queda de neve, uma
crise bolsista etc.).

Naturalmente, os adversários podem
procurar resolver o conflito de maneiras

O SOBRENATURAL
O sobrenatural ou magia traduz a

não pode fazer mais nada e tem de explicar

manifestação de poderes para além da

como é que o efeito mágico decorre. No caso da

capacidade da pessoa, criatura ou fenómeno

magia do artífice, o efeito assenta no emprego

da natureza comum e inexplicáveis à luz da

e manipulação da energia mágica ambiente. No

ciência ou outros conhecimentos mundanos.

caso da magia espiritualista, o efeito decorre

Cada parte envolvida no conflito tem um

diferentes: por exemplo, um quer resolver o

Em termos de jogo, ele traduz-se no uso dos

objetivo que quer atingir. Os antagonistas não

conflito com base no Vigor enquanto o outro

atributos ou de outros recursos para produzir

têm de ter o mesmo objetivo, no entanto é

o quer fazer com base na Astúcia.

efeitos impossíveis para o comum mortal.

fundamental que a satisfação do objetivo de
um deles impossibilite a realização do objetivo
do opositor.

Quando um mágico exerce os seus poderes

da invocação de um espírito ou das próprias
forças espirituais do mágico.

Uma vez definido o efeito mágico a realizar,
A resolução do conflito segue os seguintes

Só os artífices e os espiritualistas manifestam

passos, caso a personagem esteja a pôr em

poderes sobrenaturais: os artífices manipulam

- Se corresponder ao talento do protagonista

jogo competências da sua especialidade:

as energias vitais que os rodeiam, enquanto os

(astúcia para o artífice, carisma para o

espiritualistas usam o Carisma e a sua própria

espiritualista), a magia produz os seus efeitos

Vitalidade para realizar magia.

tal como descritos.

NOTA: Ao contrário do que sucede com

- Cada jogador saca uma carta e soma o

os desafios, num conflito todas as ações têm

valor desta ao valor do atributo com que está

‘sucesso’, no sentido em que os envolvidos

a realizar a ação. Se a carta sacada for a do

No entanto, os combatentes e os negociantes

conseguem sempre fazer algo. Neste caso

talento da personagem, duplica o valor do

podem empregar objetos ou recursos com

a graduação do resultado depende da

atributo; se for a da debilidade, ignora o valor

capacidades mágicas (os quais devem ser

comparação entre as ações dos adversários,

do atributo (apenas leva em conta o valor da

descritos na respetiva folha de personagem).

como se verá adiante.

carta).
- Os adversários comparam os valores que

o ator saca uma carta e,

- Se não corresponder à especialidade, a
magia não produz efeitos.

Para aumentar as probabilidades de sucesso,
o mágico pode realizar um ou mais sacrifícios.

Há dois tipos de magia:

Há diferentes tipos de sacrifício para os

Cada oponente pode realizar a sua ação

obtiveram. A personagem com o resultado mais

MAGIA DE TRANSFORMAÇÃO: é empregue

diversos naipes: para espadas, uma criatura

com qualquer um dos atributos ativos, desde

alto reduz a Vitalidade do adversário pelo valor

em desafios, permite mudar a sua natureza

viva; para ouros, uma coisa inanimada; para

que o jogador consiga explicar porque é que

de atributo com que realizou a ação.

ou intensidade por forma a reduzir-lhes (ou

copas no caso do artífice ou para paus no

aumentar-lhes) os efeitos.

caso do espiritualista, ou ainda 5 pontos de
Vitalidade.

aquela ação é adequada para atingir o fim

- Se a Vitalidade de um dos adversários se

visado pela personagem. Se não tiver uma

reduzir a 0 ou menos, a personagem fica fora

MAGIA DE DESTRUIÇÃO E CRIAÇÃO:

justificação compreensível, terá de recorrer a

de ação até ao fim da aventura.

é empregue em conflitos, permite reduzir a

outro atributo.

Vitalidade do alvo até à sua destruição total ou,
pelo contrário, recuperar a Vitalidade perdida.

Especulatório
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PEQUENAS ANOTAÇÕES DE KEN ST. ANDRE SOBRE COMO JOGAR “FOURS!” IGUALMENTE APLICÁVEIS
A PENTAGRAMA
Tu és o ator. Agora que sabes em que consiste um jogo narrativo, verás que o estilo e divertimento do
jogo estão no desenho de personagens. Pensa nisso.
O encenador organiza o universo de jogo como bem lhe apetece. Se os atores não gostam do que ele
lhes propõe, arranjem outro encenador. Tu és o encenador. Parto do princípio de que sabes pôr um jogo a
correr: criaste uma aventura onde os protagonistas se envolvem de maneira satisfatória, asseguraste-te
de que todos os atores estão envolvidos, manténs a ação a fluir em bom ritmo. Isto assegurado, tem
presente que os teus objetivos são ajudar os atores a passarem um bom tempo, não competes com eles,
não te cabe vencer ou destruir os protagonistas.
Mas como fazer isto num jogo onde a probabilidade de insucesso é mais elevada do que a de sucesso?
De acordo com as regras de “FOURS!” (ou Pentagrama), os atores sacam cartas que dão em média um
sucesso para cada dois insucessos. Ora, o insucesso não é normalmente divertido ou bom para o jogo...
Ah, mas pode ser, basta seguires estas orientações.

“A Memory Called Empire”
Arkady Martine
(Março)
“Ancestral Night”
Elizabeth Bear
(Março)

“The Light Brigade”
Cameron Hurley
(Março)

“The Descendant of the Crane”
Joan He
(Abril)

“The Red Scrolls of Magic”
Cassandra Clare
(Abril)

“Wicked Saints”
Joan He
(Abril)

“Middlegame”
Seanan McGuire
(Maio)

“Aurora Rising”
Jay Kristoff
(Maio)

“A Brightness Long Ago”
Guy Gavriel Kay
(Maio)

“Darwin’s Choice”
Treecer
(Março)

“Wreck Raiders”
Kids Table BG
(Abril)

“Barrage”
Cranio Creations
(Abril)

Primeiro, reduz ao mínimo o saque de cartas. Deixa os protagonistas terem sucesso em tudo o que
seja razoável fazer-se sem problemas de maior e detém-te só nos desafios onde a ação tem impacto.
Depois, não coloques os protagonistas em situações onde o desastre está assegurado à partida,
independentemente daquilo que eles façam.
Quando um ator saca uma carta que resulta num insucesso, pede-lhe para descrever o que é que
correu mal e depois o que é que o protagonista pode fazer para dar a volta à situação. Quer dizer, deixa-o
imaginar a sua própria salvação e, se necessário, ajuda-o com sugestões nesse sentido.
Envolve os protagonistas dos outros atores (que não estejam concentrados nas suas próprias ações),
pergunta-lhes o que podem fazer para ajudar ou salvar o protagonista em perigo.
Quando desta maneira um desastre ou um insucesso se transforma num sucesso, deixa os atores
narrarem da forma mais emocionante o triunfo do ou dos protagonistas. Se tiverem dificuldade, ajuda-os.
Em suma, estrutura o jogo tendo em vista criar uma série de escapadas difíceis em situações complicadas,
o que será mais satisfatório para todos.
Boa sorte e bons jogos!

“Valda”
Bannan Games
(Abril)
“The Artemis Project”
Grand Gamers Guild
(Maio)

“Die Tavernen I’m Tiefen Thal”
Schmidt Spiele
(Março)
“Colours de Paris”
Super Meeple
(Maio)

“Welcome Dinoworld”
“Subtext”
Alley Cat Games
Edition Spielwiese, Pegasus Spiele, Stronghold Games
(Maio)
(Maio)
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O choro do bebé ecoou pela casa.
O barulho todo dos polícias na casa ao lado
tinha-o acordado pela milésima vez.
Apressou-se a pegar-lhe e a sossegá-lo.
Assim que adormeceu, saiu pela porta do
apartamento e foi até à porta ao lado.
- Mas que raio! Não podem fazer menos
barulho? Pensava que o sujeito estava morto,
não que o estavam a matar outra vez!
O polícia que estava à porta do apartamento,
olhou para ela especado, sem saber o que dizer.
De dentro do apartamento saiu um homem
alto, com um casaco preto molhado,
provavelmente da chuva que caía
incessantemente lá fora.
Ele olhou para ela, e um flashback turvoulhe a visão momentaneamente. O homem
parou e fitou-a fixamente, mas o polícia mais
velho que vinha com ele, continuou a conversa
como se nada tivesse acontecido.
- A mancha de sangue na parede é
consistente com um corte na artéria jugular,

Este novo projecto do Especulatório, escrito
a várias mãos, vem trazer-vos um novo
conto em cada revista.
feito por trás. Ele nem sequer soube o que lhe
aconteceu antes de cair morto no chão.

Um estrondo veio de dentro do apartamento
e mais uma vez o choro do bebé ecoou pelo
corredor. O polícia mais velho gritou impropérios
para dentro do apartamento e vociferou para
dois assistentes do médico legista, que tinham
derrubado mais uma vez qualquer coisa dentro
do apartamento.
Ela virou-se e foi para dentro de casa, mas
foi seguida pelo homem de casaco. Sem entrar
disse:
- Gostaria de lhe fazer umas perguntas sobre
o seu vizinho.
Ela parou no corredor. Do quarto do bebé
vinha o trautear de uma música alegre em tom
grave e o choro voltou a acalmar.
Ela virou-se para a porta e olhou novamente
para o homem.

Janeiro 2019

lhe na cabeça e a imagem de uma ala escura,

cinzento. Quando se voltou outra vez, apenas
teve tempo de gritar.

do que parecia um hospital sobrepôs-se à sua

Acordou espavorida. Estava a olhar para o

visão. Para onde quer que olhasse apenas via

tecto do corredor de sua casa, à sua volta. O

portas brancas fechadas, de onde vinham

homem de fato estava ajoelhado ao lado dela.

gemidos de dor e gritos sem palavras.
Ao fundo do corredor uma porta abriu-se e

- Não digas a ninguém o que viste. Esconde
tudo.

o homem de fato surgiu assustado a correr. Veio

Levantou-se e saiu pela porta.

na sua direcção. Ela levantou as mãos mas ele

Lá fora a chuva aumentou de intensidade,

simplesmente atravessou-a.
O barulho de uma janela a partir-se fê-la

criando ritmos diferentes na janela.
O choro do bebé voltou a ecoar pela casa.

olhar para trás a tempo de ver as pernas do
homem a desaparecer em contraste com o céu

Inês
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Novo flashback. Os sons de gritos ecoaram-
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Webcomic da autoria de Teresa Carvalho. Ilustradora que adora
ler, explorar e desenhar fantasias e mundos imaginários
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suas personagens. Pouca coisa me dá mais gozo

gosto mesmo é de ser interrompido quando

PODEM FAZER À MESA QUE MAIS TE

quando corro uma sessão do que ver os meus

vou começar a fazer descrições.

FACILITA A VIDA?

jogadores a viver as suas personagens e o meu

DANIEL: Saber as regras do seu personagem.
O papel do mestre de jogo é saber as regras

jogar D&D segunda edição :)

DIOGO: Eu não tenho um momento em per

mundo. Mais que regras, o bom roleplay (ou pelo

CARLOS: Estarem a fazer outras coisas. Por

se, mas nada me deixa mais feliz que aquela

menos a vontade de o tentar fazer) é do que

favor, larguem os telemóveis e não façam torres

altura em que os jogadores novos percebem

mais me agrada à mesa.

com dados, estamos aqui para jogar RPGs.

finalmente que podem fazer tudo.

para todos, mas quanto melhor os jogadores

Se estão aborrecidos, digam-me e eu torno

souberem as regras específicas da sua

2. QUAL É O MAU HÁBITO DURANTE O

a sessão mais interessante, ou então ajudem

CARLOS: É difícil escolher um só momento

personagem, mais espaço mental sobra para

JOGO QUE ADORARIAS QUE OS TEUS

os outros jogadores, pensem no que vão fazer

mas, tendo mesmo que escolher, seria

correr o jogo de forma tranquila.

JOGADORES DEIXASSEM DE FAZER?

a seguir, ou ajudem o GM com as suas tarefas.

praticamente toda uma campanha que corri em
conjunção com um amigo. Nessa campanha, os

INÊS: Pensarem no que querem fazer a

DANIEL: Eu sou bastante permissivo com

3. QUAL O MOMENTO QUE PARTIU DE UM

jogadores tinham de recolher as 7 McGuffins

seguir. Isto porque estar sempre à espera que

conversas laterais à mesa mas, quando elas

JOGADOR QUE TE DEIXOU MAIS FELIZ

mágicas antes dos vilões.

as pessoas decidam o seu próximo movimento

acontecem enquanto eu estou a tentar falar, já

ENQUANTO MESTRE DE JOGO?

torna o jogo mais lento e aborrecido , o que faz

me incomodam. Estejam atentos aos momentos

com que seja mais difícil manter toda a gente

em que eu quero falar e tudo corre bem.

Eles tinham total agência de decidir qual a
próxima McGuffin que queriam procurar, no

DANIEL: Quando estivemos numa tertúlia

entanto, nós faziamos sempre com que os

que envolveu vários grupos semelhantes ao

vilões chegassem lá primeiro. A parte fixe foi

INÊS: Não tenho assim nenhum em

nosso, uma das pessoas que participou disse

os jogadores tentarem melhorar o seu jogo

DIOGO: Saber o que personagem deles faz.

particular, acho que depende muito das

que, após ter jogado num dos nossos eventos,

para tentar chegar primeiro que os vilões,

Não tanto as regras, mas a que habilidades é

dinâmicas dos jogadores. Talvez a situação que

se tinha sentido inspirado a criar o grupo ao

pensando mesmo que era culpa deles.

que eles têm acesso, que poderes e feitiços têm,

mais consistentemente me irrita é quando

qual pertencia. Visto que fui o mestre desse

Esse momento foi extremamente

coisas assim. Assim torna-se mais fácil para eles

jogadores fazem algo out of character, como por

jogo, senti-me particularmente feliz com isso.

recompensador para mim enquanto GM, saber

saberem como interagir com aquilo que lhe

exemplo um Barbarian que tenta resolver uma

ponho à frente e torna o jogo mais divertido.

adivinha, mas só tem 6 de inteligência.

focada na sessão.

que conseguia guiar uma aventura sem os
INÊS: Quando depois de ser mestre de jogo
pela primeira vez consegui que vários

CARLOS: Estarem investidos no jogo e nas

DIOGO: Eu estou com o Daniel nesta, só não

elementos da minha família começassem a

jogadores se sentirem guiados, e ainda hoje se
fala dele no meu grupo de jogo.

Especulatório
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A habilidade, e até mesmo a necessidade
de contar histórias, é algo que nos acompanha
desde sempre.
Desde os tempos em que as mesmas eram
gravadas em paredes e contadas à volta da

Estes artigos são da autoria do nosso novo convidado,Daniel
Carvalho, membro do canal Rola Iniciativa.
introduzir.
Neste departamento, nada bate a nossa
imaginação e o seu potencial infinito.

fogueira, como agora passadas para o papel e
projectadas no grande ecrã, damos por nós a

É então que a história é delineada, com uma

querer perder-nos nesses mundos que tanto

preparação constante de antecipação do que

podem ser uma representação do nosso mundo

poderá acontecer levada a cabo pelo Mestre

como algo totalmente diferente.

de Jogo, sempre com espaço de manobra para

A necessidade de escapar é uma constante.

o improviso.
Os eventos são apresentados aos jogadores,

A arte de mestrar é apenas uma variante,

e eles então tratarão de os resolver, ao mesmo

distinguindo-se de todas as outras pela

tempo que dão vida às suas próprias

componente de interacção que se mantém

personagens.

com os espectadores que se encontram à volta

Independentemente do veredicto final,

da mesa. É singular pelo facto de estes fazerem

independentemente da boa resolução ou do

parte da história. Singular por as suas acções

seu total desastre, é inegável que o resultado

ditarem e moldarem o mundo que estão a

será épico.

explorar.

E, mais importante que isso, será memorável,
ao ponto de mais tarde se recordar numa

Podemos comparar tal dinâmica com os

qualquer conversa.

videojogos, mas rapidamente nos vemos
limitados pela quantidade de informação e de
detalhes que os programadores conseguem

Há algo de mágico que ganha forma quando
todos se sentam à volta da mesa.

Todos os problemas que trazemos ficam à

os jogadores os tragam para mesa e que em

porta, sendo trocados pelas ameaças e pelos

conjunto com o sempre hábil Mestre de Jogo

conflitos com que as nossas personagens têm

tratem de os imortalizar neste mundo e no

que lidar.

outro.

Personagens que deixam de fazer parte de
nós para ser nós próprios. Personagens que

Há dados para ser lançados.

estão lá para nos ajudar como nós a elas.

Vocês têm o que é preciso para o fazer?

Por isso, que se contem histórias.
Que se criem aventureiros destemidos,
exploradores curiosos e seres ambiciosos. Que

Daniel Carvalho

Especulatório
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Podes fazer algumas mudanças no mundo

Tu és um verdadeiro mestre do teu ofício.

à tua volta, ora falando, ora tocando o ambiente

As tuas acções são poder e as tuas palavras lei.

que te rodeia.

Sob qualquer ordem, seja ela qual for, o

Rola 1d100. De 75 e 100, a tua vontade

universo obedece, mudando conforme.

reina suprema e o mundo limita-se a obedecer.
De 50 a 74, a tua vontade concretiza-se, mas

Se gostaste deste gostinho que aqui te

não em pleno. A paisagem pode mudar, mas o

mostramos sobre a Classe de Mestre de Jogo

caminho pode não ser tão claro quanto

podes saber mais informações através do link

pretendido. De 1 a 49, não tens qualquer

para o PDF do Patreon do Rola Iniciativa

controlo sobre as mudanças que implementaste.
Daniel Carvalho

O MESTRE DE JOGO
UMA NOVA CLASSE PARA DUNGEONS & DRAGONS 5ª EDIÇÃO
Ninguém sabe ao certo a origem destes

modificador de Wisdom. Elas devem fazer um

estranhos seres. Ainda assim, é inegável a

saving throw de Wisdom contra o teu Spell DC.

quantidade de poder que se encontra dormente

Caso falhem, podes perceber ou as suas forças,

no seu núcleo. Forte o suficiente para moldar

ou as suas fraquezas.

as paredes da realidade com um simples
pensamento. Em alguns círculos, defende-se

REVELAÇÕES

que os deuses não são mais que Mestres de

Podes entrar na mente dos teus oponentes,

Jogo, ou que estes são emissários desses

obrigando-os a lidar com a dura verdade da sua

mesmos deuses. Encarregues de caminhar por

falsa realidade.

entre as terras, corrigindo erros.

Ao falhar um saving throw de Wisdom, todas
as criaturas hostis à tua volta no raio de 30 pés

ATRAVÉS DE TI

aceitam a sua falta de livre-arbítrio e ficam

Consegues ver para além do véu que cobre

paralisadas durante um minuto. Podem fazer

tudo e todos. Como uma acção, podes focar-te

novo saving throws de Wisdom no final de cada

num número de criaturas igual ao teu

um dos seus turnos e quando sofrem dano.

Imagem da autoria de ElJore
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Um RPG de lápis e papel é um tipo de

conhecimento das regras básicas é necessário,

O MESTRE OBRIGA OS JOGADORES A

O MESTRE FAZ TUDO O QUE PODE PARA

jogo completamente diferente de todos os os

mas os livros existem para ser consultados.

SEGUIR A HISTÓRIA COMO ELE QUER.

NOS TRAMAR, SÓ QUE SEM SER DE

outros.

Além disso muitos mestres ajustam as regras

Este é um tópico contencioso.

E o papel do mestre de jogo é um papel

para servirem os interesses narrativos, ignoram

Quando os jogadores sentem que as suas

Vou-vos contar um segredo. Nós estamos do

completamente diferente do dos restantes

regras de que não gostam e têm muitas vezes

acções não têm impacto no desenrolar da

vosso lado. Nós queremos que vocês derrotem

jogadores à mesa.

de avaliar uma situação não prevista pelas

história, perdem imediatamente a confiança no

o monstro, que desmascarem o vilão e que

regras e decidir como agir.

mestre.

apanhem o tesouro.

E definir o que é o mestre de jogo nem
sempre é a coisa mais fácil.
Tudo isto leva a que haja uma percepção
por vezes errada do que acontece “do outro

Logo, o mestre necessita de conhecer mas

Por outro lado, mestres que tenham

Por um lado, se o mestre quisesse matar-vos

não de decorar as regras.

investido muito esforço a preparar uma

a todos, ele punha o monstro mais difícil de

VEREDICTO: Mito

aventura e uma história extraordinárias para

derrotar no início da aventura e acabava tudo

os jogadores, mas eles recusam-se a “morder o

ali. Por outro lado, como é que podemos contar

É PRECISO SABER “FAZER VOZES” OU

isco” facilmente se sentem frustrados e tentados

a história fantástica que planeámos se vocês

“DESCRIÇÕES EXCELENTES” PARA SER

a obrigar os jogadores a explorar aquilo que

morrerem todos? Há mestres que podem

MESTRE.

prepararam. Já ouvi mestres a defender que

divertir-se muito a ver-vos a sofrer mas, em
última análise, todos querem o vosso sucesso.

lado do ecrã”.

Para ajudar a convencer mais pessoas a
darem o salto e tornarem-se mestres (são

FORMA ÓBVIA.

sempre necessários mais!), compilei algumas

Um mestre é um contador de histórias. Todos

nunca se deve guiar os jogadores. Outros

das “frases feitas” que ouvi mais vezes e vou

os truques que ajudem a contar essa história

defendem que pode ser feito, desde que os

dar a minha perspectiva (enriquecida com

tornam-na mais apetitosa.

jogadores não se apercebam.

VEREDICTO: Mito

conversas com vários mestres ao longo do

Mas o melhor actor ou narrador não

Pessoalmente, acho que forçar um jogo a

O MESTRE FAZ BATOTA COM OS DADOS,

tempo) sobre os factos e mitos por trás do

consegue melhorar uma má história. Ou ajudar

seguir numa direcção sem que os jogadores se

POR ISSO É QUE OS LANÇA ATRÁS DO

papel de mestre de jogo.

os jogadores com dúvidas que tenham.

apercebam é uma arte difícil. Mas que pode

ECRÃ.

Eu diria que, na lista de qualidades de um
É PRECISO SABER TODAS AS REGRAS DE

bom mestre de jogo, ser bom a narrar ou actuar

COR PARA SER MESTRE.

vêm lá para o meio da lista.

Agradeço o crédito que nos dão mas isto
não é de todo verdade. Claro que um

VEREDICTO: Mito

funcionar. Mas aqui é uma questão pessoal de
cada mestre.
VEREDICTO: Mito/Facto (dependendo do
mestre)

Embora isto não seja totalmente mentira,
acontece muito menos do que se possa pensar.
Claro que todo o mestre já fez batota uma
ou outra vez (sempre para aumentar o drama
mas não para prejudicar os jogadores, vejam o

Especulatório
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Uma Caixa Cheia de Peças

N

este mês em que agradecemos aos

nossos GMs tudo aquilo que fazem por nós,
venho falar-vos de uma ferramenta de que
podem falar (ou oferecer) ao vosso GM para
tornar as vossas sessões ainda mais fixes: o
Fantasy Environment RPG Audio.

Basicamente este kickstarter tem como
objectivo criar 60 faixas de música/sons
ambiente para juntar à vossa sessão normal,
ajudando os jogadores a ficarem ainda mais
tópico anterior), mas na maior parte das vezes

uma das salas, e personagens, presentes na

o ecrã está cheio de informação útil

aventura para ser lida e muito mais coisas.

(relacionado com o primeiro tópico) e serve
para esconder a história, não os dados. Há até
mestres que lançam os dados à vista dos
jogadores para os descansar.
VEREDICTO: Mito (quase sempre)

Outros têm uma ideia geral dos pontos
mais importantes e improvisam o resto.
Cada mestre prepara o que acha necessário
para se sentir confortável.
VEREDICTO: Mito/Facto (dependendo do
mestre)

DÁ MUITO TRABALHO PREPARAR UMA
SESSÃO
A resposta volta a depender do mestre.
Há mestres que se sentem incapazes de
correr uma sessão sem terem 27 páginas com
história, monstros, notas para 134 cenários
possíveis dentro da sessão, descrição de cada

QUANDO O MESTRE SE RI JÁ É TARDE
DEMAIS.
Verdade. Sempre. Sobretudo se o riso for de
vilão ou maníaco.
VEREDICTO: Facto
Daniel

dentro das suas personagens e da aventura.

Quem é que não gosta de ouvir uma
música épica quando vão enfrentar o boss

final, ou uma música arrepiante antes de
entrar para uma tumba escura e decrépita
para enfrentar mortos-vivos?
Se quiserem ir ver outras das faixas que
os criadores deste kickstarter já fizeram, é
só darem uma olhadela aqui.

Para além das faixas de música os
criadores vão também criar 10 mapas para
10 das faixas de música, que podem também
ser úteis para criar novas zonas para explorar
na vossa campanha.

Boas jogatanas,

Inês

Especulatório

Janeiro 2019

KICKSTARTER DO MÊS: FANTASY ENVIRONMENT RPG AUDIO

49

48

Outras Especulações

P á g iFnoalsh aqsu ee dRãaob i A
s cs o
as

Lidar com uma página em branco tem o
seu quê de intimidante, principalmente quando
não se sabe sobre o que é que se vai escrever.
O dilema que se segue acaba por ser como
é que se vai abordar, ou seja, como é que se vai
passar para o papel.

Para ambos, a resolução é tão simples
quanto colocar as perguntas certas.

Queremos saber o que vamos criar.
Desta feita devemos perguntar: O quê?
Como? Quando? Onde? Quem? Porquê?
Por ordem, descobriremos o que é que
vamos escrever, como é que o vamos fazer
(tanto a nível de estrutura como estilo), qual a
época/tempo em que toda a trama vai decorrer, em que local/espaço, quem é que está
envolvido (tanto protagonistas como outras
personagens) e porque é que tudo está a
acontecer.

Uma rubrica que vos traz variados conselhos de autores, Este
mês temos as dicas de Daniel Carvalho, autor da dupla de livros
“Perdição e Redenção”..
Mas nem tudo se prende ao plano geral.
Estas perguntas são versáteis ao ponto de
poderem ser aplicadas em qualquer momento
e em qualquer contexto.
Podemos querer saber como é que o protagonista irá lidar com o problema que está a
enfrentar; podemos questionar o vilão quanto
ao propósito da sua existência; podemos questionar o que aconteceria ao mundo se os
eventos que ameaçam acontecer ganhassem
efectivamente forma.

Mas nem tudo se pode resumir a truques e
dicas.
Por vezes temos que ser exigentes com a
nossa própria obra, no sentido de termos que
escrever mesmo que ela não se mostre
favorável. Mesmo que se escreva uma única
linha, não deixa de ser progresso.

Progresso esse que pode muito bem levar

É verdade que podemos encontrar na inspi-

a que novas páginas se escrevam sem qualquer

ração um forte aliado, mas ao mesmo tempo

forma de esforço.

um colossal inimigo.
A partir do momento em que dependemos

Da mesma maneira que a obra pode não

de inspiração, passamos a só conseguir criar

estar propriamente inclinada a ser explorada,

quando a mesma nos abençoa e, por causa

o nosso próprio interesse pode mudar. Podemos

disto, muitos podem não se dar ao luxo de viver

estar a meio de um livro e num determinado

sob as suas regras.

momento pode apetecer-nos perder alguns
minutos ou algumas horas do nosso tempo a

É aí que se mostra necessário escrever, e
apenas escrever.

escrever um pequeno conto ou um poema. A
melhor maneira de lidar com isso é pura e simplesmente escrever.

A página em branco pode ser um oponente
respeitável, mas com determinação e perseverança não passa de um marco, de um obstáculo

Mudar o foco irá permitir que a nossa mente
clareie e quem sabe, pode ser o suficiente para
que o nosso projecto principal seja encarado

que conseguimos ultrapassar.
A prova viva de que a nossa vontade pode
e será cumprida.

sobre uma perspectiva revigorada e uma outra
vontade de o levar adiante, com a menor quantidade de obstrucções possível.

Daniel Carvalho
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Todos os capítulos da Revista Especulatório terão um espaço
como este, dedicado a apreciações e críticas de livros de todos
os géneros e subgéneros de ficção especulativa.

T ÍTULO: Rat Queens

PERSONAGENS: “Rat Queens” segue um

AUTOR: Kurtis J. Wiebe

grupo de mulheres aventureiras mercenárias

ARTISTAS: Roc Upchurch, Stjepan Šejić,

que adoram festa, são muito provavelmente

Tess Fowler, Owen Gieni (sim, esta série passou

alcoólicas, e se deliciam com o negócio de

por tempos conturbados com tendência a

matar tudo o que lhes aparece à frente, espe-

mudar de artista como quem muda de camisa.

cialmente em troca de umas moedas de ouro.

Mas parece que o último é para ficar!)
EDITORA: Image Comics
DATA DE PUBLICAÇÃO: 26 Março 2014
(Vol.1)

No fundo são a vossa típica party de D&D
ou outro RPG do género!
Temos a roqueira maga élfica Hannah, Violet
a guerreira anã, a hipster que rapou a barba

GÉNERO: Fantasia, Novela Gráfica

antes de isso ser fixe, a ex-clériga humana Dee

PRÉMIOS E NOMEAÇÕES: Nomeado

que fugiu de um culto a monstros Lovecraftianos,

para Hugo Award - Best Graphic Story (2015),

e Betty, a ladra smidgen (equivalente a um hal-

Will Eisner Comic Industry Awards - Best New

fling), a hippie do grupo cuja ideia de uma

Series (2014) e Goodreads Choice Award -

refeição equilibrada são drogas e doces. Mais

Graphic Novels & Comics (2014

tarde aparece Braga, um(a) Orc guerreira
transgénero.
Lá pelo meio existem muitas mais figuras
caricatas e divertidas, constantemente exasperadas pelas façanhas das nossas Rat Queens.
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CONCLUSÃO: Esta série de novelas gráfi-

recheado de elementos de fantasia medieval

cas, compilada de momento em seis volumes

que todos os fãs de D&D, Pathfinder, e outros

(o 6º sairá em Abril deste ano), já teve os seus

RPGs do género vão reconhecer. A nossa acção

altos e baixos. Mas, entre problemas com artis-

passa-se na cidade de Palisade, de onde partem

tas em constante mudança e alguns arcos de

as nossas protagonistas à aventura.

enredo menos bem conseguidos, conseguiu

2 ¾ de colher de chá de levedura

alho, cebola e o bacon picado e, quando a

sempre dar a volta por cima.

25 gr de azeite

cebola estiver dourada, juntar os tomates em

60 gr de manteiga derretida

cubos e uma pitada de sal e deixar ferver até

25 gr de óleo

desfazer. Adicionar o manjericão cortado ao

250 gr de água morna

molho. Consolar o Druida sobre a necessidade

ENREDO: Ao longo dos vários volumes

Na minha opinião, todas as falhas que estes

vamos correndo por vários arcos de acção, que

livros têm são ofuscadas pelo brilhantismo das

vão dividindo a atenção pelas nossas várias

piadas que pingam sarcasmo e pelas protago-

protagonistas.

nistas cujas personalidades conduzem a estória.

INGREDIENTES

5. Enquanto cresce, preparar a forma de

MASSA

tarte alta onde se vai levar a pizza ao forno,

480 gr de farinha de trigo

untando-a com uma camada ligeira de azeite.

35 gr de farinha de milho

Forno esse que já deve estar a aquecer a 220C.

1 ¾ de colher de chá de sal

6. Para o molho fazer um refogado com o

de matar um animal até para fazer o molho
7. Colocar a massa em cima de uma mesa

RECHEIO
2 dentes de alho picadinhos

com farinha polvilhada e esticá-la com um rolo

1 cebola media picada

de cozinha ou um Kobold particularmente

7 tomates madurinhos

esguio

Mas, no geral, “Rat Queens” é uma mistura

A arte nunca lhe fica atrás, com expressões

entre uma série de quests típicas (tal como

faciais que dizem mais que mil palavras, mas é

vocês costumavam correr quando começaram

a diversidade das personagens que faz com que

Bacon picado

a jogar RPGs), angústias pessoais e modernas,

esta seja uma série inovadora e que pode

Manjericão fresco, vá lá

bordos e deixar repousar 15 minutos, atirando-a

montes de acção, algum romance lá pelo meio

agradar a tanta gente!

Quantidades obscenas de queijo

em seguida para um forno quente durante 10

Cogumelos, ao que parece é obrigatório

minutos. Deixar arrefecer

(de todos os gostos e feitios) e muitas, muitas
piada excelentes.

8. Pôr a massa na forma esticando até aos

Bacon, não picado desta vez
Catarina

Legumes salteados

9. Colocar uma quantidade obscena de
queijo, os obrigatórios cogumelos, bacon e os
legumes

PREPARAÇÃO
1.Discussão de duas horas entre a party
sobre como fazer a pizza e o que se vai por nela.

ralado e um fio de azeite. Levar ao forno por
mais 25 minutos

2. Ignorar completamente o plano ridículo

11. Contemplar a monstruosidade que foi

do Rogue. mas preocupar-se com os planos do

criada. Perceber que está hediondo porque

Wizard parecem cada vez mais evil

ninguém quis ter proficiência em ferramentas

3. Para fazer a massa, juntar os ingredientes

de cozinha, porque era um stat morto e

numa taça e misturar por mão ou maça pesada

encomendar uma pizza ao invés, depois de

até formar uma bola uniforme. Curar o Bardo

destruir as provas daquilo que foi criado

que, entretanto, quase morreu neste processo.
4. Colocar a massa numa taça grande onde
Este Gráfico de Leitura é da autoria dos nossos amigos
da Imaginauta!
Espreitem o seu Bloco de Leitura, à venda nos eventos
em que a Imaginauta participa.

10. Cobrir com o molho, um pouco de queijo

se passou uma camada ligeira de azeite para
evitar que pegue quando crescer. Tapar e
guardar.

12. Jogar fogo à fogo à taberna porque
ninguém quer limpar aquilo
13. Lutar com os restos da “pizza” que são
agora um inimigo recorrente
Diogo
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para o GM, pois para além de não podermos

É FAVOR NÃO ALIMENTAR O DM

jogo, tínhamos de achar um cantinho para falar

fazer o nosso “trabalho”, temos também de

Não imaginam o quanto os snacks são

também para os jogadores!

tentar acalmar os ânimos e fazer com que todos
se sintam incluídos. Por isso, quando estiverem

No entanto, não se excitem muito, pois este

à mesa, lembrem-se: “Don’t be a dick!”

artigo tem também a ver com os vossos mestres
de jogo, nomeadamente, o que podem vocês,
os jogadores, fazer para facilitar a vida ao vosso
mestre.

SER UMA BOA PESSOA
É difícil começar qualquer artigo deste
género sem falar da regra de ouro.
Tal como o Wil Wheahon uma vez disse
“Don’t be a dick”. Isto é tão válido na vida como
no jogo.

Por várias vezes tive de mestrar sessões
para pessoas rudes ou arrogantes, que querem
o jogo todo para si e não deixam mais ninguém
jogar, quer os outros jogadores quer o GM.
Isto torna-se aborrecido para os outros jogadores e completamente impossível de lidar

JOGUEM COM OS VOSSOS PONTOS
FORTES
São

extremamente

Recarregar as energias é crítico para o GM,
e vocês podem ajudar nisso!

importantes a meio da sessão.
Para os jogadores é fácil, os snacks estão na

APRENDAM AS REGRAS

mesa e, enquanto o GM fala ou prepara o

Poucas coisas são mais frustrantes do que

próximo encontro, ou enquanto os outros joga-

jogar durante dois anos com o mesmo grupo,

dores fazem o seu turno, podemos sempre ir

personagens que começaram em nível 1 e são

comendo.

agora nível 20, com habilidades que foram

organizados?

No entanto, o GM normalmente está demasi-

usadas vezes sem conta, e haver sempre aquele

Mantenham um diário de campanha ou um

ado focado em correr a sessão para se lembrar

jogador que continua a não saber como é que

portfólio dos NPCs e locais que visitam no jogo.

de comer ou beber.

usa as habilidades da sua personagem.

São bons com números? Tomem conta da

Já me aconteceu uma sessão estar a correr

iniciativa e da vida dos monstros durante o

pelo pior, eu não estar a conseguir encontrar o

combate.

que precisava nos livros e

Fazem boa arte? Desenhem os locais que

a dar informações contra-

visitam, os NPCs que conhecem ou mesmo as

ditórias, quando um

outras personagens. Também podem ajudar a

jogador me passou umas

desenhar o mapa na grelha de combate se o

bolachas e um copo de

vosso GM usar uma.

Coca Cola e, de repente, a

Seja qual for a vossa especialidade, tragamna para a mesa e ajudem o vosso GM com ela.

sessão

mudou

completamente.
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matar com o vosso Fighter, quer seja virar e
revirar a lista de feitiços do vosso Wizard à
procura do feitiço ideal para usar, chegarem ao
vosso turno e saberem exactamente o que
querem fazer é uma ajuda não só para o GM
como para os outros jogadores, que não têm
de se entreter de outra maneira enquanto
vocês pensam e repensam.

Estes são alguns pontos onde podem ajudar
o vosso GM.

Há mais algum que se lembrem que não
esteja nesta lista?
Venham até à nossa página do Facebook e
digam-nos!

Quer estejam a jogar há muito tempo ou
quer estejam a começar, antes da sessão apre-

um pouco triste ver adultos a pedir a outros

jogadores, preparem o vosso próximo turno ou, simples-

adultos “Presta atenção!”

mente, ouçam o que o GM e os outros jogadores estão

ndam as regras relevantes para a vossa person-

a dizer.

agem, para não estarem constantemente a

Dito isto, é ainda mais triste, enquanto GM,

interromper a acção para perguntar o que

estar a tentar dar o meu melhor para correr

SAIBAM O QUE FAZER

juntam ao d20 para fazerem o vosso ataque.

uma aventura e ver pessoas no telemóvel ou

No seguimento dos dois tópicos anteriores, é muito

a construir torres de dados, e, ao chegar o turno

importante saberem o que querem fazer no vosso

PRESTEM ATENÇÃO

delas, perguntarem “O que é que aconteceu?”

próximo turno. É aborrecido para todos ter que esperar

Somos todos adultos à mesa (quanto não

Prestem atenção.

que um jogador decida o que quer fazer.

estamos a jogar com crianças, pelo menos) e é

Se não for o vosso turno, ajudem os outros

Boas aventuras!

Carlos
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Quer seja ter a noção de qual monstro está

Folhas e Rabiscos

A Intuitive Story… Por onde começar?

partilhada.

ano 2253.

Descobri em mim uma nova personagem.

No entanto, não entramos nesta experiên-

Explorei uma versão do futuro, rodeada de

cia colectiva com um foco na lógica, no nosso

árvores. Encontrei pessoas com papéis e espíri-

modo típico de pensar racionalmente. Pelo con-

Depois, numa sessão individual com a Noa,

tos tão diferentes do meu e, apesar disso, con-

trário, todo o jogo está assente na ideia de dar

começamos a descobrir a nossa personagem:

Depois de cada jogador passar pela sessão

struímos ligações entre nós. Acabei com um

espaço aos jogadores para explorarem os seus

Quem sou eu neste lugar e tempo? Por onde

individual, encontramo-nos para dar início à

enorme sentimento de incerteza, sem saber

“músculos” intuitivos, ou seja, o objetivo é que

já estive? O que procuro? Quem encontrei ao

como ser eu no presente ou no futuro. Ao

as coisas aconteçam intuitivamente, ao invés

longo do caminho?

mesmo tempo, com a vontade de aceitar o

de forçarmos a coisa “certa” no momento “certo”

É um processo normal de criação de perso-

sonagens ao grupo e, pouco a pouco, começa-

desconfortável e continuar a explorar a nossa

por ser o que uma história pré-definida exige.

nagens, só mais intuitivo e relaxante (os dados

mos a descobrir o que nos liga neste tempo e

podem ficar em casa!).

espaço – o nosso mundo.

história partilhada.
Esta experiência foi e está a ser desenvolvMas estou a pôr a carroça à frente dos bois.

ida pela Noa, uma pessoa (e mestre de jogo)

Afinal de contas, do que estou a falar, per-

simplesmente espectacular e inspiradora.

guntam vocês?

Ela não só desenvolveu o jogo como facilita
a nossa viagem colectiva. Dá-nos espaço

A Intuitive Story é um role playing game

quando é preciso mas consegue dar-nos um

onde 5 jogadores viajam para um período e um

empurrão quando começamos a entrar num

lugar na história da humanidade, à sua escolha.

labirinto sem saída.

Através de momentos de discussão e brainstorming, meditação guiada e leve transe, cada

Tudo começa com o grupo a decidir para

pessoa descobre a sua própria personagem e

onde e quando quer viajar. No meu caso viajá-

em conjunto descobrimos a nossa história

mos para o Big Sur, na costa do pacífico, para o

Um lugar onde a floresta é o centro da

uma mulher à procura de um lugar mais calmo,

história.

Foi neste momento que descobri a Cecília,

com um espírito muito curioso, com um mapa
que a levará para um lugar ainda
desconhecido.

nossa viagem.
Começamos por apresentar as nossas per-

Como é que isto acontece?
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Descobrimos uma caverna com estranhas

escrita, discussões, exercícios de relaxamento

tecnologias e percebi que algo de novo se está

guiados, onde, intuitivamente, vamos partil-

a passar com o meu próprio corpo… Foi uma

hando o que poderá ser o nosso próximo passo

viagem bem especulativa, na verdade.

Especulatório
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e, em conjunto, tomamos a decisão seguinte.
A minha viagem aconteceu num único fim

Não quero contar tudo aqui (ou melhor, até

de semana, com diferentes sessões onde

quero, mas a nossa história é nossa e para vocês

tivemos tempo para explorar a história de cada

será o que tiver de ser… Mas quem sabe, no

personagem e descobrir pouco a pouco como

futuro se calhar sento-me a escrever sobre tudo

nos encontrámos e o que faremos a seguir.

o que passámos e sobre o que poderá ainda vir

O facto da minha experiência ter aconte-

a acontecer).

cido de forma intensiva (apenas em dois dias)

Este fim de semana em Berlim, no início de

tornou o jogo muito mais espectacular e

um novo ano, fez-me sair da minha zona de

intenso e inspirador!

conforto, obrigou-me a deixar a ansiedade de
fora e simplesmente estar presente, tomar

A nossa história desenrolou-se entre uma
vila perdida no tempo, uma floresta onde algo
misterioso está a acontecer, comunidades onde
a linguagem entre humanos e natureza se faz

decisões intuitivas e conhecer novas

passo seguinte concreto a seguir. A nossa socie-

incerteza, saber gerir o desconhecimento sobre

possibilidades.

dade diz-nos que precisamos de um plano,

o que estará ao virar da esquina pode conduzir

temos de saber o que fazer e tomar decisões

a momentos divertidos, numa história e na vida.

de forma eficiente e rápida para chegarmos a

E quem sabe, podemos encontrar algo novo ao
acordar o nosso eu intuitivo!

Foi uma experiência da qual ainda não consegui desligar.

de um modo totalmente diferente do que no

Já tinha jogado RPG antes. Mas, estranha-

um qualquer nível de felicidade ou sucesso.

nosso presente, onde as palavras não são

mente, estava mais nervosa por experimentar

Não há muito espaço para o incerto, para a

necessárias.

algo que é suposto ser baseado em algo tão

experimentação, quando temos de ir do ponto

Quaisquer que sejam os vossos receios ou

Conheci a Jack e o seu cão Boomer, o Samuel,

natural como a nossa intuição, os nossos sen-

A ao ponto B da forma directa e sem

pré-concepções, este é uma experiência que,

o Arian, a Ayua, e andei sempre acompanhada

tidos, a nossa realidade, do que alguma vez

interrupções.

sem sombra de dúvidas, vos levará numa viagem

com o meu cão - Oscar.

estive a tentar ser uma feiticeira numa aven-

Viajei de uma grande cidade até a uma

tura de fantasia por um mundo inventado.

inesperada.
O que a Intuitive Story me ajudou a perce-

O meu conselho? Deixem-se ir, sigam a vossa

cabana ao pé de um rio, de um penhasco sobre

Porque será?

ber é que, se calhar, uns quantos desvios no

intuição. Nunca se sabe o que poderão

o mar até uma clareira de onde milhares de

Talvez por não estar habituada a deixar as

caminho podem ser úteis e interessantes.

descobrir…

grandes árvores foram cortadas.

coisas simplesmente acontecerem, sem ter um

Que saber estar com o sentimento de

Maria Inês

N ÃO P E RC A M N O
PRÓXIMO CAPÍTULO...

Este espaço em branco pode ser teu, ocupa-o!
O Especulatório apoia projectos nos géneros da
fantasia, ficção científica ou horror.
Conta-nos a tua história e envia-nos textos,
ilustrações, comics ou outros que tais, e poderás vê-los
numa próxima edição da Revista Especulatório.

Como sabem, a ficção especulativa

Explora o medo do desconhecido, quando

inclui os géneros da fantasia, ficção

este desconhecido é populado de

científica e horror (e todos os subgéneros

fenómenos que vão para além da nossa

que conseguimos encaixar aqui dentro).

compreensão, levando à loucura dos
protagonistas.

Vais deixar passar a oportunidade?
ESPECULATORIO@GMAIL.COM
OU PELO NOSSO FACEBOOK

Pois bem, para não dizerem que nos
focamos demais na fantasia e na ficção

Como é que este subgénero continua a

científica (que só é um bocadinho

ser trabalhado actualmente? Como são

verdade), o próximo capítulo da Revista

os autores, de livros e jogos, de hoje

Especulatório será dedicado a explorar

influenciados pelos mundos criados por

uma vertente do terror - o Horror

H.P. Lovecraft e outros autores do género?

Cósmico.
Partiremos à descoberta, com o coração

FICHA TÉCNICA
Revista Especulatório – Capítulo XXIII: “Todos por um” - Março 2019
ISSN: 2183-8682
Proprietários, autores, produtores, editores, designers…enfim, tudo: Equipa
Especulatório
Capa da autoria de Ana Fragata com fotografia de fundo de kriskeleris

aos saltos e com uma lanterna na mão…

Esta revista foi escrita ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.
O conteúdo editorial da revista é da total autoria do Especulatório.

Lovecraft, embora existam outros

Quem tem medo do desconhecido?

autores que marcaram o seu

Nós não, com certeza.

Queremos deixar claro que não estamos afiliados com as entidades que aqui
divulgamos nem podemos ser responsabilizados pela qualidade de eventos exteriores
à organização do Especulatório.

desenvolvimento.

Isto é só uma precaução...

Este subgénero é normalmente
associado às obras criadas por H.P.

Porque reconhecemos a igualdade de género como um Direito Humano e queremos
promover a sua concretização até na escrita, onde se lê “o” deve ler-se “a” sempre que
aplicável..
Contacto: especulatorio@gmail.com
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