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EDITORIAL
“We love what we love. Reason does not enter into it. In
many ways, unwise love is the truest love. Anyone can love
a thing because. That’s as easy as putting a penny in your
pocket. But to love something despite. To know the flaws
and love them too. That is rare and pure and perfect.”
[Patrick Rothfuss, “The Wise Man’s Fear”]

Bem-vindos ao capítulo mais romântico que
alguma vez irão ler na Revista Especulatório.
Pois é, aqui na equipa rendemo-nos ao inevitável
dia de São Valentim e em Fevereiro trazemosvos uma espreitadela a tudo o que se associa ao
romance em ficção especulativa.
Pode não ser a primeira coisa em que pensamos
quando pegamos num livro de fantasia, ficção
científica ou horror, mas isso não significa que não
existe romance, que não existem momentos de
afeto e grande paixão em todos estes géneros. E
é muitas vezes nestes momentos que conhecemos
realmente as personagens que seguimos, ao
mesmo tempo vulneráveis e fortes.
Por isso, rendam-se ao mês do amor (cheesy, we
know!), entre reviews de três livros (um em cada
género), uma reflexão sobre como incluir sexo na
escrita, artigos convidados e muitos outros.
Aproveitem as nossas sugestões para um mês
bem passado com uma boa companhia.
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Todos os meses vamos falar-vos de Escrita. Não sendo mestres no
assunto, queremos oferecer inspiração e motivação a todos os escritores
sonhadores que, como nós, querem passar para o papel as suas ideias.

Apesar desta rubrica do Especulatório se
dedicar sobre a escrita de Fantasia, FicçãoCientífica, Horror, ou um dos muitos sub-géneros
da ficção especulativa, é possível que queiram
incluir na vossa história algum romance e/ou
sexo. Este parece-nos ser o mês perfeito para
abordarmos este tópico.

ROMANCE
Quer seja o tema principal da vossa história,
ou apenas um dos enredos secundário que
querem entrelaçar por entre o vosso Épico
Fantástico ou Ficção-Científica séria, qualquer
relação romântica tem que estar inserida no
contexto do vosso conto.
Não há nada pior que uma cena romântica
atirada para o meio de um mistério de fantasia

urbana, sem qualquer preparação prévia, sem
nenhuma acumulação de tensão entre as
nossas personagens.
Os vossos leitores têm, primeiro, que
perceber o porquê da atracção entre as
personagens, para depois compreenderem
a carga emocional inerente na evolução da
relação entre elas.
Não queremos com isso dizer que as
vossas personagens românticas têm que ser
simpáticas e adoráveis (basta pensarem no
Mr. Darcy) mas devem ser interessantes e
intrigantes, para cativar não só a atenção do
vosso protagonista, como a atenção dos vossos
leitores.
As vossas personagens devem completar
uma necessidade uma na outra. Tentem

mostrar como os vossos protagonistas são algo

QUANDO INCLUIR SEXO

um para o outro, que mais nenhuma das vossas

A primeira questão que devem colocar

personagens pode ser.

a vós próprios é se faz sentido incluírem

Idealmente a relação romântica deve evoluir

sexo na vossa história, se é necessário para

ao longo da história, e deve desenvolver o arco

o seu desenvolvimento.Tal como o romance,

das vossas personagens. O arco do enredo de

também o sexo deve cumprir vários objectivos

uma relação romântica (ou de cena escaldante)

no vosso conto: mostrar algo sobre as vossas

é basicamente o mesmo que normalmente

personagens, avançar a história e, claro,

aplicam para uma história no seu todo: depois

entreter os vossos leitores.

do encontro entre as personagens românticas,

Não introduzam umas tantas cenas de sexo

temos o escalar da acção, seguido do clímax e

só porque acham que isso vai tornar a história

finalmente a resolução final.

mais “interessante”.

Pensem no vosso público-alvo e nos temas

Folhas e Rabiscos

A ficção especulativa tem um enorme
potencial para explorar as relações sexuais
entre personagens (sejam elas humanos, elfos,
anões, extraterrestres, robots ou vampiros), e
quais os obstáculos com que se deparam.

personagens terem a sua privacidade no que

roupa (ou falta dela) e os sons que os vossos

CONCLUSÃO

toca a assuntos mais escaldantes.

protagonistas fazem - o diálogo entre eles, as

Qualquer que seja a abordagem que

Ou então podem ficar e descobrir o que
acontece.
Cada um saberá o que é melhor para a sua
história (e para o seu nível de conforto).

palavras que dizem, e como as dizem.
A palavra escrita tem uma vantagem sobre

sexuais nas vossas histórias, esperamos que

os meios mais visuais no que toca a descrever

este artigo vos tenha dado a inspiração para

uma cena sexual: podem mostrar o que as

experimentarem um pouco.

Podem escrever sobre seres asexuais,

No entanto, se decidirem ficar, têm depois

vossas personagens estão a pensar e a sentir,

com mais que dois géneros, com diferentes

que decidir quão explícitos ou eufemísticos

e assim tornarem uma descrição ao estilo de

morais ou hábitos de reprodução. Podem criar

vão ser.

um manual de instruções do IKEA, num acto

novas tecnologias reprodutivas, seres que se

Essa decisão dependerá primeiro do vosso

reproduzam de maneira diferente da nossa,

estilo de escrita e depois do género em que

novas formas de controlo de população ou

escrevem.

analisar novos tipos de relações sexuais em
realidade virtual.

Se por um lado (e generalizando) a Fantasia
tende a ser mais poética, as obras de Ficção-

Podem ainda desenvolver sociedades com

Científica tendem a usar o correcto vocabulário

diferentes papéis de género, sejam eles iguais,

anatómico, e o Horror não tem normalmente

desiguais ou mutáveis.

problemas em mostrar o lado mais sombrio

Mesmo que decidam não explorar nenhum

façam no que toca a relações românticas e

Saiam um pouco fora da vossa zona de
conforto e vejam o que acontece!

carregado de emoção que conta aos vossos

Catarina

leitores algo sobre os vossos protagonistas.

“GEEK STYLE” ROMANCE
PRENDAS DE UM CASAL NÃO GEEK

PRENDAS DE UM CASAL GEEK

SAÍDA DE UM CASAL NÃO GEEK

SAÍDA DE UM CASAL GEEK

do sexo.

destes temas, é um facto que o sexo é um
factor importante na natureza humana e,

Para não terem que recorrer a descrições

por isso, pode ser um pouco irrealista se as

como “a lança da salvação” nem soarem como

vossas personagens não tiverem um único

um comentador de um filme pornográfico,

pensamento sexual durante uma história que

mostrem aquilo em que a vossa personagem

se desenrola durante algumas semanas ou

repara, foquem o olhar do leitor naquilo que

meses.

o vosso protagonista está a ver e naquilo que
gosta no seu parceiro.

O QUE MOSTRAR

Tal como qualquer outra descrição é

Podem decidir não mostrar nada, fechar

importante usarem os vários sentidos.

a porta, desligar a luz e deixar as vossas

Descrevam o cheiro da pele, o toque da

RESTAURANTE
GOURMET
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à volta dos quais revolve a vossa história.
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uma distração quando o Ranger toca a sua

“Horrific, deplorable violence is okay, as long

flauta a todas as oportunidades que tem, ou

as people don’t say any naughty words!”

quando o Barbarian solta um grito de batalha

As portas para o desenvolvimento das nossas

quando o resto da party está a tentar apanhar

personagens abrem quando introduzimos um

um inimigo desprevenido, ou mesmo quando

pouco de romance na mistura. Se gostarem

o Monk insiste em afastar-se para investigar

mais de roleplay do que de roll play, situações

sozinho.

românticas apresentam uma excelente
oportunidade para tal.
Namoriscar um pouco com o ferreiro pode

à exaustão. É o dever do GM garantir que isso

no artigo sobre o horror, mas

dar-vos um desconto. Ter ligações românticas

não acontece, responsabilizando os jogadores

certifiquem-se que este tema

com pessoas em posições de poder pode

pelas suas acções. Se não se fizer do romance

é o que os vossos jogadores

ajudar-vos, e aos vossos companheiros, a sair

algo que está sempre a acontecer, mas apenas

andam à procura.

de uma situação complicada - ou a piorar uma

pontuando alturas importantes na campanha,

situação boa, se o romance tiver acabado de

não haverá problema.

antes, devem estar prontos a
falar sobre e resolver assuntos
que surjam durante o jogo.

uma maneira má.

Outro argumento são problemas de sexos.

Para além disso, nós GMs gostamos de ser

Por exemplo, quando um jogador tenta fazer

mauzinhos e fazer com que os vilões raptem

roleplay de uma cena romântica com uma NPC,

ou magoem os amados dos nossos jogadores.

a quem o GM masculino dá a voz, normalmente

Num hobby que é focado

aproximar-se, vamos falar de um tema sensível

se for usado da maneira errada ou abusado até

detalhe, pois já o mencionei

Mas mais do que falar

Este mês, com o dia de S. Valentim a

Tudo pode ser considerado uma distração

esse jogador fica constrangido, ainda mais do

em dar porrada em monstros

A questão de se ter ou não romance num

que o normal. É importante tentar ultrapassar

e roubar as suas coisas, a

RPG costuma ser bastante discutida entre

esse estigma e ignorar a pessoa por detrás da

maior parte dos RPGs continua a considerar o

jogadores, na internet e pessoalmente. Os que

personagem.

amor e o sexo como um tabu.

são contra são normalmente bastante vocais

Se o clérigo do Manel partilhar o quarto

para a maior parte dos jogadores. Vamos então

Matar orcs? Nice.

sobre o assunto, e os argumentos costumam

com a feiticeira do João, isso não diz nada sobre

falar sobre romance e relações em RPGs.

Roubar o tesouro de um dragão? Na boa!

ser bastante comuns

o Manel e o João, apenas sobre as personagens

A primeira coisa a fazer, tal como com todos

Engatar a empregada e levá-la para o

Um dos argumentos é que o romance é

deles. É importante confiarem em vós próprios

os temas, é verificar se os vossos jogadores

quarto para passar a noite? Alto e pára o baile,

algo que distrai do jogo. Isso pode de facto

e nos vossos amigos, e nas habilidades de todos

querem jogar dessa maneira. Não vou entrar em

aí estamos a abusar!

acontecer. Mas também se pode considerar

os envolvidos para fazer roleplay. Se o fizerem,

Especulatório

CANTO DOS
GMS: ROMANCE
EM RPGS

Faz lembrar uma cena de South Park:
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o ferreiro é algo que o está a incomodar
seriamente, então é melhor cortar essa parte

Ainda outro argumento, normalmente

do jogo.

vindo dos roll players, é a falta de regras sobre

Outra razão, mais ou menos óbvia, é se

“fazer o amor” no jogo. Para além do afamado

tiverem crianças no vosso grupo. Acho que não

“Book of Erotic Fantasy”, que não é oficial,

preciso de explicar.

existe uma secção no livro “Forgotten Realms

Uma terceira razão, provavelmente a

Campaign Setting” chamada “Life in Faerûn”,

mais importante, é se tiverem aquele gajo

oficial da Wizards of the Coast. Para além de

no vosso grupo. Vocês sabem, aquele gajo,

outras coisas, existe, na lista de equipamento,

o que se ri como um miúdo da primária à

nararoot e cassil powder, ambos descritos

mera menção de sexo, mamas ou pénis.

como métodos contraceptivos. Se isso não é

Aquele que faz comentários inapropriados

uma prova oficial de que sexo pode e acontece

durante o jogo. Aquele que tornaria um

entre personagens, então não sei o que mais

momento tematicamente romântico em algo

querem.

constrangedor para todos. Se têm um jogador

Apesar disto tudo, vai haver alturas em

desses no vosso grupo, é preferível deixarem o

que não vão querer o elemento romântico no

tema romântico para sessões em que ele não

vosso jogo. Se um dos jogadores não se sentir

esteja presente, ou simplesmente para outro

confortável com o tema, por exemplo, não

grupo.

Nós jogamos para aliviar o stress, não para

De qualquer maneira, tal como outros temas,

o criar, excepto em casos especiais, como em

a melhor maneira de introduzir romance no

jogos de terror. Se tiverem um jogador assim,

vosso jogo é: conheçam os vossos jogadores.

tentem perceber qual o problema dele com

Se estão confiantes que eles não vão ter

o tópico. Se seduzir o ferreiro não é a parte

problemas quando um NPC se faz a eles, então

preferida do jogo apenas porque preferiam

força, experimentem já na próxima sessão!
Depois venham contar-nos como correu!

Não é suposto todos os jogadores gostarem
de todos os minutos da sessão. Mas, se seduzir

Este mês venho falar-vos de Quodd Heroes
, um jogo tabuleiro diferente do normal.

o tabuleiro ou mesmo o tipo de movimento
que podem fazer com cada face.
Umas das partes brutais é que existem cartas

Para já os jogadores são adoráveis cubos,

de evento que vão adicionando aleatoriedade

que se movimentam dando cambalhotas e que

ao jogo e uma das coisas que pode acontecer

consoante a face que tem para cima, podem-se

é o tabuleiro rodar aleatoriamente.

movimentar de maneira diferente.
Existem cartas que também podem adicionar
Para além de se mexerem durante o turno,

molas (que permitem saltar), teleportadores e

os jogadores podem ainda comprar cartas

afins, que mudam completamente a dinâmica

para ganharem outras habilidades, mudarem

do jogo.
Outra coisa interessante
é que o objectivo do jogo
pode variar consoante o
que os jogadores quiserem.

É um daqueles jogos

devem tentar forçá-lo.

estar a matar goblins, então não há problema.

KICKSTARTER DO MÊS: QUODD HEROES

Carlos

que tem tudo para ser
giro e captou logo o nosso
interesse!
Vão espreitar!

Inês
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não deve haver problema.
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Full disclosure…
Quando me perguntaram se eu queria
escrever sobre Romance na Ficção Especulativa
eu fiquei um pouco confusa. Porquê?
Provavelmente porque qualquer pessoa que
esteja a ler isto pode falar melhor do tema
do que eu, dado que eu tive que fazer uma
pequena pesquisa no google sobre “ficção
especulativa” – hey, google rocks! Mas uma
coisa é certa, apesar de eu não ler assim tantos
livros que se enquadrem neste género, eu leio
Romances suficientes para falar um bocadinho
sobre o tema.
Romance é um gênero transversal a todos
os tipos de ficção, e pode ser encontrado desde
em pequenas novelas para os mais novos, até
formas mais “explícitas” em géneros como
Romances Eróticos de Ficção Científica (THIS
IS A THING!), o que significa que os géneros

mais comuns deste tipo de ficção como a
Ficção Científica ou Fantasia têm elementos
de romance com bastante frequência.
O que geralmente varia é o papel que o
elemento romântico tem em cada obra.
Frequentemente o Romance tem um papel
muito mais focal na história quando o público
alvo é mais jovem, e acaba por ter um papel
mais periférico em livros de Hard Sci-Fi ou
High Fantasy. Mas a verdade é: está quase
sempre presente! Isto possivelmente está
relacionado com o facto de o ser humano sentir
necessidade de conexão, wish-fullfilment, ou
algo semelhante.
Mas… nem vou por aí. Eu gosto de romances!
Basta olhar para a minha página do Goodreads…
Mas o romance está presente, é um facto.
O que eu vejo como problema? A falta de
representatividade nos enredos românticos

Esta secção é da autoria da nossa convidada, Cristina Afonso: “Sou book blogger porque gosto
e leio porque preciso, maioritariamente romances contemporâneos e fantasia. No meu “tempo
livre”, estou a escrever a minha tese de doutoramento na área de ADN antigo e Evolução Humana.”
na ficção especulativa.

diferentes – e aqui vem-me à cabeça Arwen

A questão é o que se entende por

and Aragorn em “The Lord of the Rings” – do

representatividade, certo? Aqui engloba-se

que entre personagens da mesma espécie

tudo! Nos dias de hoje, uma das maiores

mas de etnias distintas. Ou relações entre o

discussões no mundo dos livros e meios de

mesmo sexo. Entre personagens de identidade

cultura, é a inclusão de personagens diversas,

de género distintas.

de vários espectros sexuais, sociais, culturais
e físicos.

As personagens principais dos livros mais
populares dos vários ramos de Ficção Científica,

Ao longo dos anos, várias obras de ficção

Fantasia, etc, são invariavelmente demasiado

especulativa incluíram várias personagens

brancos, maioritariamente cisgénero e

no espectro LGBT, incluindo também várias

heterosexuais. E os interesses românticos?

relações homosexuais.

Demasiadas vezes seguem os mesmos

Mas é de lamentar que num género onde

padrões…

é – literalmente – possível criar universos

Alguma diversidade é por vezes incluída

completos, não se encontre personagens e

nestes livros, mas geralmente no fundo,

relações românticas mais diversificadas.

aplicando-se a personagens secundárias e que

É mais frequente encontrar-se relações

não têm o mesmo impacto para os leitores.

românticas entre personagens de espécies

Nos últimos anos, alguns autores têm tido mais

Fevereiro 2017

Especulatório

ROMANCE NA FICÇÃO
ESPECULATIVA : O PROBLEMA
DA FALTA DE REPRESENTAÇÃO
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Se não temos esse contacto e educação com

trabalhos personagens e relações mais diversas.

a MELHOR forma de cultura – a literatura –

Mas também é verdade que a popularidade

como evoluímos como pessoas e sociedade?

DIÁRIO DE UM INTERNAUTA PERDIDO NO ESPAÇO ESPECULATIVO

Especulatório

atenção a estes factos, e têm incluído nos seus

destes por vezes não é a suficiente para vermos
estes livros com uma representação mais

A intolerância advém do medo e da

abrangente e diversa à venda nas nossas lojas

incompreensão, coisas que ao longo dos

em Portugal.

séculos a literatura nos ajudou a combater, mas

Pelo que me tenho apercebido, lido e

no entanto há vários aspectos da sociedade

ouvido do mundo literário, é nos géneros de

moderna e da nossa qualidade humana que

Ficção Especulativa para jovens adultos onde

não se vêem reflectidos em vários géneros

estas alterações têm sido mais marcantes e

literários.

onde relações românticas mais diversas têm

Cabe-nos a nós, como leitores, procurar

surgido, incluídas em títulos que se tornaram

livros mais diversos, de forma a que autores

imensamente populares entre jovens leitores.

que escrevem de uma forma mais diversa se

O que é claramente positivo, porque são as

tornem mais comuns. And so on, and so on…

mentes mais jovens que têm que aprender e
aceitar o mundo diverso em que vivemos.

O romance na Ficção Especulativa é
importante. É um dos elementos que nos torna

Mas e nós? Pessoas adultas? Pessoas que já

Humanos. É algo com que nos conseguimos

não lêem estes géneros mais jovens de ficção?

relacionar e conectar independentemente do

Quando lemos um livro em que tudo é possível,

mundo ou universo ou realidade reproduzido

menos relações entre diferentes etnias ou

no livro. Está na altura de procurarmos e

espectros sexuais, não deverá haver problema.

aceitarmos TUDO o que nos torna humanos.

Mas e se 95% de todos os livros que lemos

Por isso pergunto, conseguem pensar no

não incluem esses aspectos de diversidade?

último livro que leram com personagens

E se não lermos romances com personagens

diversas ou uma relação romântica diversa?

asexuais? Pansexuais e todo o restante espectro?
E se nunca lermos relações multiétnicas ou que

Se sim, eu adorava receber as vossas
recomendações.

religião dos nossos países?

No mês que dedicamos ao romance, a

Uma óptima oportunidade para conhecermos

e tudo o que lhe está associado, finalmente

ao detalhe o que funciona (ou não) em cada

vamos poder partilhar convosco um ligeiro

livro, pois estas quatro mulheres não deixam

vício: o podcast “Vaginal Fantasy”!

nada de fora.
E somos todos convidados a acompan-

Todos os meses, na última terça-feira,

har a leitura e a deixar comentários, através

juntamo-nos a Felicia Day, Veronica Belmont,

da sua página nas redes Goodreads, Youtube,

Bonnie Burton e Kiala Kazebee para discutir

Facebook, Twitter ou Google+.

um novo livro de romance de género, sempre
com fortes protagonistas femininas.

Cristina

Estando numa pausa temporária até Março,
deixa tempo suficiente para se porem a par de

Acompanhadas de uma excelente bebida,
discutem tudo desde o enredo até a quem
poderia interpretar as personagens da história
caso fosse adaptada para o cinema ou televisão.

não se enquadrem nos costumes e principal
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Indo já no número 58, estas conversas são
sempre divertidas e recheadas de spoilers.

todos estes vídeos de discussões e, quem sabe,
ler algumas das sugestões.
Nem sempre os livros são fantásticos, mas
vale a pena arriscar!
Maria Inês
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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.

The Lady Gray was a suit of Verdemont Knight-class armor made just for me. My

Em“Fortune’s Pawn”,de Rachel Bach,a nossa

vislumbre desta mercenária.
Apesar disso a autora evitou, e bem, o cliché
de mulher masculinizada só porque é uma
lutadora de profissão.
Devi nunca deixa de nos convencer que é
uma mulher equilibrada, impetuosa, que não
tem problemas em ir atrás daquilo que quer

equipment is my life; I only buy quality.

heroína é Devi, uma mercenária ambiciosa com

- seja isso um emprego, uma bebida ou uma

The disassembled armor looked stunning in the case, but it was when I put her on

objectivos de vida muito concretos: conseguir

paixão - e que vibra com o perigo.

that the Lady’s true beauty showed. My suit was the color of morning mist, a light,

um lugar na guarda pessoal do Rei de Paradox

silvery gray chased through with a spiraling pattern that was only visible in direct light. She might look

- uma força especial chamada Devastators.

Mas, ao mesmo tempo, é uma personagem
que está ciente dos riscos e leva os seus

Como qualquer heroína que se preze, Devi

pressentimentos a sério, respeita a autoridade

regretted a cent of the fortune I’d paid for her.

não está para esperar décadas até conseguir

e as suas tradições Paradoxianas e venera o

Putting on my suit and feeling its comfortable weight lock around me again was its own kind of wonderful,

o lugar que deseja. Quer lá chegar o mais

seu Rei.

but the real treat came when I slipped on my helmet. As I put on the Lady’s sleek helmet, the neural

rápido possível, e, segundo consta, o melhor

sensors slid through my hair like a comb to lock onto my scalp. The moment the helmet locked in place,

caminho a seguir é conseguir uma posição

As outras personagens desta história, apesar

my world shifted.

como segurança na “The Glorious Fool”, uma

de não estarem tão desenvolvidas (é possível

It was like waking up from a dream. My vision sharpened as my cameras took over for my eyes, and

nave com uma reputação mortal, apesar do

que venhamos a saber mais no resto desta

suddenly I could see everything around me in a 360 degree circle. Infrared readings hovered over my

seu estatuto inócuo como nave comerciante.

trilogia), são mesmo assim interessantes.

normal vision like ghosts for a few seconds before fading into the background as my brain adjusted to

E é assim que a nossa história começa.

like a light racing suit, but my Lady was ruthless to those who underestimated her, or me, and I’ve never

Começando pelo médico de serviço, Hyrek,
um alienígena de uma raça predadora chamada

the new information the Lady’s neural net was feeding me.
Claro que nem tudo é o que parece nesta

Xith’cal, que não só é apreciador de carne

As always, the first to go on was Sasha, my anti-armor pistol. She was a variant of the Paradoxian standard

nave, e (quase) todos os seus inquilinos são

humana como não tem uma identidade de

sidearm I’d used in the army, but with some major modifications that jacked up her power and a custom

mais do que aparentam à primeira vista.

género definida, porque decidiu não escolher

Feeling infinitely more myself now that I was back in my suit, I moved to my weapons.

sight that linked into my armor’s camera control system whenever I touched her. I locked her into the
custom holster on my hip and then reached for Mia’s case.
If Sasha was my bread and butter, Mia was my statement piece. She was a plasma shotgun the Blackbird
quartermaster had sold to me after I pulled her off a tank and refused to give her back.

Mas a nossa protagonista é desde o ínicio
do livro bem definida na sua personalidade.

entre ser macho ou fêmea. E, para além disso,
ainda também um excelente sentido de humor.

Aliás, basta ler a sua descrição dos amores

Basil é o navegador de serviço, um pássaro

da sua vida, The Lady Grey, Sasha e Mia - a sua

gigante, resmungão e pretensioso, e Novascape

Especulatório
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armadura e as suas duas armas - para se ter um
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funcionam as várias armas e equipamentos.

inocente, proveniente de um culto religioso

Este livro é claramente o início de uma

ligeiramente hippie, que tem a capacidades

trilogia, mas um que nos deixa com um gostinho

telecinéticas.

na boca que pede por mais, que acende a nossa

E claro, Rupert, o interesse romântico da
nossa protagonista, cujo papel principal na

curiosidade sempre que cada novo pedaço do
mistério é revelado.

nave parece ser cozinhar para toda a gente e

Se gostam de Ficção-científica, e vos apetece

tomar conta da filha do capitão Caldswell, uma

uma aventura romântica com uma heroína

miúda estranha e muda, que adora jogar xadrez

kickass, e bastante tecnologia em combate,

sozinha.

“Fortune’s Pawn” é o que estão a precisar!

Na parte inicial do livro diria que de todos,
Rupert é a personagem menos interessante

Esta secção é da autoria da nossa convidada, Ana Marques,
acérrima fã de todos os géneros de Terror há muitos anos.

QUANDO HÁ
ROMANCE
NO TERROR

Catarina

de todas, o que faz parecer que a única razão
pela qual Devi está interessada numa noite
escaldante com o cozinheiro é porque é o único
homem jeitoso e simpático naquela nave.
Mas “Fortune’s Pawn” é um livro cheio de
reviravoltas e mistérios por resolver e mesmo

Monsters are real, and ghosts are real too.

Mas, o terror pode ser encontrado em

They live inside us, and sometimes, they win.”

cruzamento com vários outros géneros,

[Stephen King, “The Shining]

O

Terror é um género muito especial,

pode incluir em si muitas formas e histórias
diferentes.

as personagens mais desinteressantes ao

Como Stephen King definiu, existem três

início mostram-se cada vez mais complexas e

tipos de terror: o que nos nauseia (uma cabeça

enigmáticas com o evoluir da história.

decepada a cair pelas escadas, algo nojento

O universo que Bach criou é complexo e

a escorrer pelas paredes), o horror (o que

vasto, com várias espécies, planetas e culturas

não é natural; aranhas gigantes, monstros

a co-existirem, às vezes pacificamente, outras

do imaginário) e o pior de todos, o Terror

nem por isso.

(psicológico; quando se apagam as luzes e

A tecnologia está sempre presente e a

sentimos algo atrás de nós, um murmúrio

nossa protagonista faz uso detalhado dela

no ouvido e, quando nos viramos não vimos

enquanto luta para defender a sua nave, sem

nada...).

nunca ser aborrecida na sua descrição de como

enriquecendo a experiência.

O terror e a ficção científica são um
cruzamento que temos muitos exemplos
como “1984” de George Orwell ou o clássico
intemporal de Mary Shelley, “Frankenstein”.

O terror e a fantasia, o terror e o espaço,
etc., são temáticas por norma tratadas pelos
grandes autores do género, com centenas de
exemplos maravilhosos.

Mas o tema deste mês é o romance e,
infelizmente, é complicado arranjar uma
mistura destes dois temas que não caia na
categoria de ficção erótica, mas faremos um
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organizar-se.

vampiros se conseguem transformar, mas tão

Vamos falar dos livros de Kim Newman,

Pela mão do reinventado Diogenes Club

diluída que dá origem a monstros perversos.

concretamente da saga que segue o “Anno

(herança das histórias fantástica de Sherlock

Ela combate na escuridão todos os excessos

Dracula”.

Holmes, era um clube para os senhores da alta

e repercussões que este domínio tem nas

sociedade discutirem e decidirem o futuro da

prostitutas de rua e nos menos afortunados.

Na sua primeira obra vemos uma clara

sociedade), o nosso casal romântico, Geneviève

influência do clássico “Dracula” de Bram Stoker,

Dieudonné e Charles Beauregard - ela vampira

Enquanto isto, a sociedade desmorona-se.

o qual culpa pelo seu interesse na criação de

médica numa clínica para prostitutas e ele um

Drácula governa de maneira desregrada e tenta

alternativas históricas, utilizando personagens

burguês espião do clube - vão-se unir; primeiro

a todo o custo fortalecer os vampiros e a sua

reais e imaginárias, que se cruzam nas ruas

com causas diferentes, mas no final acabam

posição, a revolta social começa a sentir-se,

da Londres Vitoriana e que dão ao leitor uma

atraídos num romance impossível.

primeiro pela mão de Jack, o Estripador, e

oportunidade para jogar ao jogo do “onde é

depois por manifestações tenebrosas contra a

que eu já li este nome?”.

Charles inicia a sua história como um

liderança dos vampiros.

burguês entediado, com a sua vida e com a
Ao clássico de Bram Stoker muitas vezes
é atribuído o género de terror gótico, mas
também envolve algum romance, pelo menos
na sua forma mais carnal com a relação entre
as “irmãs” e entre Drácula e Harker, que por
pouco não escapa a tanto amor...

Acima de tudo, este clássico reinventou a
forma como vemos os vampiros e transformou
toda ficção futura envolvendo estes seres do
folclore fantástico. Com as regras traçadas e
não fugindo muito do tema original, Newman
pegou na própria figura de Drácula e pensou:
e se ele tivesse sucedido na sua viagem até
Inglaterra, sobrevivendo ao atentado de Van

Helsing, e o seu poder aumentasse?
“Anno Dracula” começa em uns diferentes
anos de 1888, quando Jack, o Estripador, matava
prostitutas vampiras na rua.
A rainha Vitória enamorou-se do Conde
Drácula e este reina como príncipe consorte.
Com este domínio, trouxe os vampiros ao
poder e estes saem da escuridão. Policiam a
sociedade e a escuridão torna-se o modo de
vida burguês. Todos querem a imortalidade e
não se importam de pagar o preço.
Mas a resistência vai-se tornando cada vez
mais forte, o submundo do crime revolta-se
contra a tomada dos vampiros e tenta

sua noiva, por esta se querer tornar vampira

Charles e Dieudonné tornam-se amantes

e ascender na escada social “Only vampires go

e, numa série de peripécias que envolvem

somewhere, Charles.”

personagens de outras ficções, como Lestrade,

Charles dedica-se ao Clube e vai dando

Dr. Jekyll e até Mina Harker da série original,

cada vez menos atenção à sua noiva, nas suas

tentam combater o poder e dominância de

demandas conhece Dieudonné e, embora

Drácula.

não seja amor à primeira vista, a atração está
presente. A sua noiva acaba por se tornar

Este livro acaba em revolução, com uma

vampira por um dos homens da guarda do

sociedade completamente desmembrada

próprio Drácula e é Dieudonné que cuida dela

e sem governante aparente, vemos Drácula

e a ajuda na transformação inicial.

mais uma vez a fugir para o exílio. Os vampiros
burgueses vão ter que fugir ou tomar o poder.

Dieudonné é uma vampira com princípios

Nunca sabemos o que acontece a seguir,

fortes que tenta combater a linhagem do

mas sentimos o terror do que é a sociedade

Drácula, uma linhagem impura onde os

despedaçada pela tirania e desolação de
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Este casal representa uma gota de romance

influenciadas pelo James Bond como pelo
realizador Felini.

no meio de um livro cheio de perturbações

O próprio nome original do livro, “Dracula

sociais e de tumultos tenebrosos. Embora o

Cha Cha Cha”, invoca uma canção italiana de

romance seja pouco, é o que mantém a réstia

1962. Este livro vê o regresso das heroínas do

de humanidade em toda a história.

primeiro livro da série e marca-se como terror

Aconselho a ler a dois e, quiçá, continuar a

feminista com a emancipação de uma nova

história com os outros livros de Newman que

classe de vampiras que são inteligentes e

seguem a presença de Drácula vários anos

não têm medo de correr riscos. Toda a história

depois do exílio.

revolve em torno da festa final onde até os
imortais vão perecer...

“Bloody Red Baron” passa-se em plena
primeira guerra mundial onde Drácula tenta
mais uma vez tomar o poder.

A série conta ainda com um último livro
“Johnny Alucard” onde o filho do Drácula (sim,

Os vampiros tornaram-se comuns e a

o filho...) toma Hollywood dos anos 80 de uma

licantropia nasce também um pouco por todo

levada e mostra como o sangue dos Tepes

o lado. Drácula toma o poder na família Russa e

ainda está forte e se recomenda. Personagens

tenta combater os Aliados com o seu esquadrão

como Andy Warhol ou Francis Ford Copolla

de vampiros voadores, sendo humilhantemente

estão presentes nesta novela misturando a

levado, mais uma vez ao exílio.

realidade e a ficção como mais ninguém o
consegue fazer.

Aconselha-se vivamente toda esta série e,

Todos os que são alguém na sociedade vão

embora só se encontre romance no primeiro

marcar presença neste evento que vai revelar

livro, vai certamente querer saber como

o conde, desaparecido à algumas décadas. Toda

Newman e a sua versão do Drácula tornam as

a beleza e irreverência de Roma dos anos 60

décadas da história mais fascinantes.

torna-se o local de acção James Bondiana,
onde os cenários e as personagens são tanto

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.

Em

livros de ficção especulativa,

encontramos romance em qualquer género.
Mas no género da fantasia para mim tem
um gostinho especial (talvez por ser o meu
género favorito). E quando penso romance o
primeiro nome que me vem à cabeça é o de

Por fim, Drácula retorna em 1959 com o
anúncio do seu grandioso casamento.

TRÊS ROMANCES
MÁGICOS,
UMA HISTÓRIA
FANTÁSTICA

Ana Marques

Nora Roberts.

O que acontece quando juntamos Nora
Roberts e Fantasia? Encontramos “The Circle
Trilogy” .
E claro que não consegui ficar apenas
pelo primeiro volume, por isso deixo-vos um
cheirinho da colecção!
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E finalmente chegamos ao fim com “Valley of

Efectivamente, é o tipo de livros em que nos

Mas tem tanto mais do que isso: o Mundo

seis personagens muito diferentes – um

Silence”, onde a grande batalha final acontece.

primeiros capítulos costumamos já saber os

fantástico que a autora nos mostra agarra-

feiticeiro, um vampiro, um shapeshifter, uma

Todos os personagens viajam para Geall, o

casais que estão ao virar da esquina.

nos e não conseguimos pousar o livro até o

bruxa, uma erudita e uma guerreira – com uma

mundo de Larkin e Moira – a erudita – e aqui

No entanto, mesmo contando com isso, os

deusa com grandes missões e uma vampira

seguimos, na minha opinião, o melhor romance:

livros para mim nunca se tornaram menos

sedenta de sangue e em busca do poder para

entre Moira e Cian, o irmão gémeo de Hoyt que

interessantes. Sabendo que duas personagens

Lilith, a grande vilã, é tudo o que queremos

destruir Mundos.

foi transformado em vampiro.

provavelmente acabarão juntas (com o

e o que esta história precisa, trazendo consigo

De todos o meu preferido, este livro consegue

sempre presente pedido de casamento para

ainda mais um casal e que, felizmente, foge

encerrar a trilogia de forma espectacular e vale

rematar) não retira o mistério, as surpresas e

à regularidade típica deste género de livros:

a pena a leitura.

as reviravoltas que estão sempre presentes na

o romance com Lora. Mais uma peça de um

narrativa.

puzzle cheio de pormenores e que recomendo

No primeiro livro – “Morrigan’s Cross” –
ficamos a conhecer a história, o desafio que
vai juntar os seis que compõem o círculo
capaz de destruir Lilith e impedir a sua missão
devastadora.
E acompanhamos o romance de Hoyt, um

É importante reconhecer que em Nora

“The Circle Trilogy” não é diferente: tem os

Roberts os romances, na minha experiência,

casais que esperamos, com romance, paixão e

não são propriamente uma grande surpresa.

sexo, em boa dose e de qualidade.

terminar e depois somos quase obrigados a
passar para o seguinte e para o seguinte.

vivamente!
Nora Roberts pode ser a rainha dos
romances, dos livros feel good que pegamos

feiticeiro do século XIII, o primeiro a ver a

quando precisamos de algo que simplesmente

deusa Morrigan e enviado por ela para o nosso

nos leve de página em página, com uma história

presente em busca dos outros elementos, com

interessante e romance às resmas.

Glenna, a bruxa residente em Nova Iorque.

Mas “The Circle Trilogy” surpreende, vai mais

É também neste livro que o grupo viaja

longe e transporta-nos para um contexto de

para a Escócia, onde se vai passar o resto

fantasia a que não podemos ficar indiferentes.

da narrativa, onde vão treinar, conhecer-se e

Mostra-nos o crescimento de cada personagem,

superar pequenas batalhas.

romances cheios de tensão entre cada dupla,
muita magia e ainda mais cenas de batalha.

No volume seguinte –“Dance of the Gods” – a
história continua e agora desenrola-se a paixão

Por isso, neste mês que só podia ser dedicado

entre Larkin – que consegue transformar-se

ao romance e a tudo o que a ele diz respeito,

em qualquer animal e vem de Geall, um outro

rendam-se a Nora Roberts.

Mundo – e Blair – a caçadora de vampiros.
Maria Inês
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No passado dia 20 de Janeiro parte da
Equipa do Especulatório resolveu tentar um
novo desafio na área dos jogos de tabuleiro, e
participou no Global Game Jam (GGJ).
Para quem não sabe o GGJ é um evento
mundial que é organizado com o objectivo
de desenhar jogos (qualquer tipo de jogo)
utilizando um tema que só é revelado no
início do evento. Grande parte dos grupos
participantes são feitos no próprio dia e
depois de saberem o tema, têm 2 dias para
desenvolverem os jogos.

O GGJ começou em 2009 e desde então
tem vindo a ganhar popularidade a nível
mundial. Este evento baseia-se em juntar
pessoas de várias áreas, e todos os juntos
criarem novas mecânicas, jogos, arte ou
mesmo histórias, servindo assim como um
primeiro passo no desenvolvimento de um
novo jogo. Como é óbvio o objectivo não é
ter um jogo completamente desenvolvido,
mas sim uma ideia que possa ser mais tarde
trabalhada.

Para participar só é preciso ter vontade

de trabalhar em equipa, imaginação e uma

no Capítulo II,sobre Terror) recomendou que

grande dose de café :) Mais de 90% dos grupos

sexta-feira à noite (ou seja nas primeiras 6h

cria jogos de vídeos, mas há malucos (como

do evento) já devíamos ter uma ideia para

aqui os membros da equipa do Especulatório)

no dia seguinte começarmos a trabalhar.

que criam jogos de tabuleiro, e tudo isto em

Por isso estávamos bastante stressados

48h!

com a possibilidade de não conseguirmos
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chegar a um consenso sobre qual a ideia a
Durante a apresentação do evento o Isaque

implementar. Ainda por cima o tema deste

(leram sobre o projecto dele Loucos de Lisboa

ano foi um pouco diferente daquilo que
estávamos à espera: Ondas.
Como devem imaginar, este não é um
tema que seja fácil de desenvolver, mas
nós começamos logo a mandar ideias para
o ar (algumas bastante disparatadas outras
nem tanto), de modo a termos uma base
de discussão.

Esta fase inicial das ideias é uma
fase bastante crítica, porque na verdade não
queremos copiar ideias de outros jogos, mas ao
mesmo tempo não temos grande latitude para
estarmos a inventar coisas completamente não
estudadas. Por isso, no nosso caso, optámos
por mecânicas de jogos que conhecemos e
gostamos, mas combinámo-las de uma maneira
diferente do normal.

Não esquecer que nesta fase das ideias é
importante toda a gente dar uma opinião e
estar contente com aquilo que o grupo está
a fazer, e que não devem ter medo de saltar
para uma ideia que possa parecer disparatada!
Lembrem-se também que combinar mecânicas
só por si não serve de nada, devem pôr-lhe
qualquer coisa pessoal e única para distinguir
o jogo de todos os outros.
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e a escrever as regras. Uma dica para o futuro,

explicar (brevemente) o que é que decidimos

normalmente nada de muito bom para os

definidas foi a altura de começarmos a

não criem centenas de tokens pequeninos

fazer.

jogadores. No final de cada ronda os jogadores

definir objectivos, como é que os jogadores

que têm de ser cortados e plastificados… Não

começavam o jogo e o que é que consistia o

o façam…

têm de alimentar os seus sobreviventes.
O nosso jogo chama-se “Hey, Wave a

Durante o seu turno os jogadores têm de ir

Minute!” e a história começa com os jogadores

descobrindo o tabuleiro, e obtendo recursos.

que se vai dizendo para que não

de férias numa ilha paradisíaca que de repente

Na primeira semana uma nova onda aparece

se esqueçam quando começarem

é atingida por um tsunami. A ilha foi quase toda

(inundando várias zonas do tabuleiro), na

a escrever regras, ou mesmo a

destruída e a única coisa que sobreviveu foram

segunda duas ondas e na terceira, três, de

fazer os jogos de teste. Uma coisa

quatro hotéis grandes, cada um no seu canto

modo que os jogadores vão tendo cada vez

que funcionou bem connosco, foi

da ilha. É daí que os jogadores partem, cada um

mais dificuldade em sair dos refúgios e têm de

seguir o estilo normal de um livro

com dois sobreviventes, à procura de recursos

ter mais cuidado com os locais que exploram.

de regras à medida que íamos

para subsistirem até as equipas de salvamento

Na versão actual o jogo é capaz de ser um

turno. Nesta fase convêm apontarem tudo o

Por fim, Domingo de manhã fizemos os

falando do jogo. Pensem como é

pouco mortal demais! Mas o nosso plano será

que gostam que vos expliquem

jogar até à exaustão e melhorar as regras e

o jogo e vão definindo as regras,

equilibrar os objectivos e eventos de modo

turnos, objectivos, etc.

a tornar o jogo mais jogável! Se estiverem
interessado em conhecer o jogo dêem uma

O sábado de manhã reservámos para fazer

últimos preparativos e jogámos um bocado do

olhada neste link e já agora no resto do site!

as primeiras props e começarmos a testar

jogo, o suficiente para perceber que não está

Se quiserem jogar, têm um zip com todo

aquilo que tínhamos estado a imaginar que

equilibrado, é um bocado mortal e que é capaz

o material do jogo e já agora deixem-nos

seria o nosso jogo. De modo a optimizar

de demorar um bocado de tempo a jogar, mas

comentários sobre o jogo!

tempo, enquanto se testava o jogo, a nossa

pelo menos rimo-nos um bocado :)

artista foi começando a fazer algumas da

No final da tarde, todos os participantes

imagens e foi-se começando a criar cartas

do local onde estávamos juntaram-se a

de objectivo e de evento, já que estas últimas

apresentaram os jogos. E foi espectacular ver o

cartas são essenciais para o funcionamento

que o pessoal conseguiu com tão pouco tempo

do jogo.

e com a entre-ajuda entre os vários grupos.

No sábado à tarde estivemos a criar as
peças e tokens do jogo e a refinar os objectivos

Já agora, se calhar estava na altura de vos

chegarem. Cada jogador tem adicionalmente
um objectivo secreto que tem de cumprir para
conseguir ganhar o jogo. Cada ronda tem duas
fases diferentes, a manhã e a noite, em que
todos os jogadores têm direito a dois turnos.
Entre a manhã e a noite vira-se uma carta do
molho de eventos, e qualquer coisa acontece,

Se participaram no Game Jam digam-nos
como foi, o que acharam e falem-nos sobre o
jogo que criaram!

Boas jogatanas!

Inês

Especulatório

Depois de termos algumas das mecânicas
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Especulando a Realidade

Uma Caixa Cheia de Peças

O mês de Fevereiro é um mês dedicado
ao romance, e a verdade é que o romance está
presente em grande parte (senão toda) da ficção
especulativa. No entanto, existem algumas
áreas que veiculam ficção especulativa que
na verdade não têm uma grande quantidade
de romance, nomeadamente os jogos de
tabuleiro.

Na verdade uma pesquisa rápida pela net,
podemos ver que o “Love Letter” é um dos
poucos jogos cujo a principal temática é o
amor. Existem variações deste jogo para várias
temáticas, como por exemplo do Tolkien ou
do Batman mas a mecânica é sempre muito
semelhante. Existem também os jogos de
tabuleiro para casais, com uma componente
mais sexual e erótica, embora esses não sejam
tão comuns de encontrar como os outros jogos
de tabuleiro.

Fevereiro 2017

amor através da estória de background, já que o

têm de se encontrar no meio de um mundo
de pessoas.

objectivo do jogo é conseguir passar uma carta
de amor para a pretendida, sem que outros
consigam passar.
Agora, tornar o romance numa mecânica é
capaz de ser um desafio interessante.

Outra maneira, que se calhar já foi
implementada, seria utilizar pares de cartas
para simbolizar o encontrar a cara-metade de
cada personagem.

A questão é, porque é que não existem
muitos jogos de tabuleiro em que o romance
tenha um papel central?

Suponho que é porque não é algo que seja
fácil de criar uma mecânica à volta. Emular
romance em jogos de tabuleiro não é uma
tarefa fácil, senão garanto-vos que haveriam
jogos de tabuleiro com isso. Isto porque não há
nenhuma mecânica num jogo que nos sugira
um ambiente romântico, e no fundo também
porque normalmente, não queremos estar num
ambiente romântico com muita gente.

É claro que se pode sempre falar sobre
romance num jogo estando ele presente
na estória de background, mas como é
que podemos implementar romance como
mecânica ou no objectivo central do jogo?

Por exemplo, uma maneira de o fazer seria

É claro que também podemos tentar

cada jogador controlar dois peões que partiriam

representar um dos romances épicos em que

de pontos opostos do tabuleiro e teriam de

os jogadores teriam de derrotar um certo

se encontrar, superando algums desafios pelo

número de inimigos para conseguir chegar ao

caminho, mimetizando as “almas gémeas” que

seu interesse amoroso, ou quem sabe salvar o

Especulatório

ROMANCE (OU FALTA
DELE) NOS JOGOS DE
TABULEIRO

O “Love Letter” efectivamente implementa o
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Outras Especulações
algo mais “de raparigas”. O que faz com que as
empresas não queiram fazer uma mistura que

Outras mecânicas que conjugariam bem

potencialmente possa não agradar a ninguém.

Guia de Conversação Ficcional - Amor

com jogos de tabuleiro com romance seria
uma espécie de equipas, em que se algum

É claro que hoje em dia as coisas têm vindo a

dos jogadores perdesse o seu companheiro/a

mudar e já não existe tanto esta coisa de “coisas

perderia o jogo. Ou então um jogo que simulasse

de rapaz ou de rapariga” e os jogos em geral

High Valyrian

uma relação a sério, em que cada personagem

têm ganho mais público feminino e o amor

Dothraki

Athzhilar [aθʒil̪ar]

tinha as suas qualidades e defeitos e tinham

afinal de contas já pode ser demonstrado por

Sindarin

Mel [mˈɛl]

de ir resolvendo eventos, bons e maus, na sua

qualquer um dos géneros e por isso quem sabe,

Quenya

Melmë [mɛlˈmé]

relação…

pode ser que no futuro alguém implemente um

Klingon

Bang [bæŋ]

jogo com romance no papel central que seja

Ewokese

Nuv [nʊⱱ]

Também há a hipótese de um jogo baseado
em worker placement, com requisitos que vão

um pouco diferente de todos os outros. Não
será uma tarefa fácil!

tendo de ser cumpridos quando procuramos
uma relação e à medida que a relação avança.

Jorrāelagon [jor'raːɛ̯lagon]

E vocês, conhecem algum jogo de tabuleiro

CALENDÁRIO DE EVENTOS

com romance ou amor com um papel principal,
Mas a verdade é que nenhuma destas
mecânicas é propriamente original. O facto

ou como impulsionador por detrás de uma
mecânica específica num jogo de tabuleiro?

de termos misturado a história com formas de
jogar é que permite construir estes jogos mais

18 ~ Lançamento de “Lovesenda” de António de Macedo
Biblioteca São Lázaro,
Lisboa - SETEMBRO
das 16:30h às 18:30h
Eventos
em

Boas jogatanas,

“românticos” ou com mais foco no amor per se.
Inês
É claro que outra razão pela qual se
pode pensar que não há muitos jogos de
tabuleiro virados para o romance é porque
tradicionalmente (e atenção que não é algo
que eu concorde) os jogos são vistos mais como
“coisas de rapaz “enquanto que o romance é

16 ~ Writers’ Circle February Meeting
Livraria Bivar, Lisboa - das 10:30h às 14:30h
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príncipe ou a princesa.
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este capítulo do Especulatório não

mais românticas e marcaram a relação entre

momentos mais românticos na minha ficção

muitas foram as que ficaram de fora, mas deixo

podia faltar o nosso já usual Top5. Este mês

as personagens que protagonizam cada uma

especulativa.

a minha proposta (não necessariamente por

fui relembrar os livros (e filmes) que adoro

dessas obras. Deixo aqui o resultado dessa

Acho que dentro de cada um destes livros (e

em busca das cenas que para mim foram

pesquisa e introspecção: o meu Top 5 dos

filme) conseguia escolher outras cenas extra e

Especulatório
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ROMANCE EM FICÇÃO ESPECULATIVA:
OS
MELHORES
MOMENTOS
N
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esta ordem!) e fico a aguardar pelas vossas!
Maria Inês

“AFTER ALL THIS TIME?”

“I LOVE YOU.”

“I WILL NEVER LEAVE YOU

“YOUR BLOODY TIMING

“YE ARE BLOOD OF MY

“ALWAYS“

“I KNOW.”

AGAIN”

BLOODY SUCKS!”

BLOOD”

Em “Harry Potter and the Deathly
Hallows”, de J.K. Rowling.

Em “The Empire Strikes Back”,
Star Wars.

Talvez esta cena não seja a mais
romântica, ou melhor, a mais claramente e abertamente romântica.
Não temos nenhum casal a professar um amor capaz de mudar o
Mundo nem uma cena de paixão
intensa, mas temos à nossa frente
uma personagem que, nem sempre
da forma mais correcta ou simpática,
procurou sempre honrar um amor
antigo.

Bem sei que aqui fugimos um
pouco aos meios do costume
(embora também já exista o livro
sobre a história do filme).
Mas como falar de romance
em Ficção-Científica e não incluir
esta cena que, a título de curiosidade, é em parte resultado de um
improviso.
Num momento que parece ser a
despedida entre Leia e Han Solo,
finalmente temos a princesa a
admitir o seu amor.
Mas ao contrário do que estava
escrito, não temos as típicas palavras óbvias em resposta:“I love you
too”.
Em vez disso, temos Harrison
Ford, no seu melhor, a improvisar
o “I know”.
Todos nós sabemos exactamente
o que ele quis dizer com aquelas
palavras, o que transforma esta
cena ainda em algo muito mais
heartbreaking mas romântica acima
de tudo.

Snape, sendo quem é (com os
seus muitos defeitos), procurou
superar o facto de não ter conseguido proteger Lilly e, mesmo contrariado, fê-lo com um esforço constante de garantir que o filho dela
superava os seus desafios, mesmo
que com isso se estivesse a colocar
em perigo.
O romance nem sempre é bonito,
mas isso não quer dizer que não
esteja lá.

Este autor americano, nascido a 7 de Julho de
1931,
Jacqueline
ficou maisCarey.
conhecido por sagas como “The

Em “Kushiel’s Chosen”, de

Em “Feversong” de Karen Marie
Moning.

E m O u t l a n d e r ”, d e
Gabaldon.

Belgariad
A saga
” e “de
ThePhèdre
Malloreon
é tudo
”.
menos
calma neste segundo livro da
Estudou
trilogia.
artes, tanto ao nível da licenciatura
comoAdo
sua
mestrado,
relação
tendo
comterminado
Joscelinosnunca
estudos
graduados
foi calma,
em 1961.
com ambos a puxarem
Teve
umavários
corda
empregos
invisível
diferentes
e nenhum
antes de ase
dedicar
quererà escrita
ceder aostempo
seusinteiro
modos
mas
deacreditavida.

No mais recente volume de uma
saga que conta já com 9 livros,
cheios de caos, destruição e muitos
cliffhangers, o primeiro momento
romântico entre Mac e Barrons é
ao mesmo tempo uma cena rara e
comum entre estas personagens.

No primeiro de muitos livros,
começa o romance entre Jamie e
Claire.

contro, após uma separação proCasou
longada
com Judith
em Leigh
que Schall
nenhum
a 27 desabia
Outubro
sede
1962,
o outro
um casamento
estava ainda
que durou
vivomais
e no
de 45
meio
anos.
Judith
de uma
começa
conspiração
a ser identificada
real,como
queco-autora
surge
dos
a verdadeira
livros de Eddings
aceitação.
com as publicações em
tornoÉde
aqui
Belgarath
que as
e Polgara.
diferenças deixam
No
deentanto,
importar,
Eddingspois
foi o primeiro
cada um
a reconhecer
sabe
que
quea participação
uma vida sem
activao da
outro
mulher
não
começou
tem
muito
razão
antes
de eser.
que o seu nome não veio identi-

Temos Mac com dificuldade em
aceitar uma realidade e Barrons a
insistir que ela simplesmente olhe
para dentro de si mesma e a reconheça. É um dos primeiros momentos
do livro em que os vemos a aceitar
às claras o que sentem um pelo
outro, sem precisarem de palavras
pois o olhar fala por si. O que é que
importa que ela está prestes a ter
de lidar com o seu maior inimigo!?

juntos, sem indecisões ou contradições interiores.

O livro traz muitas outras cenas
que nos fazem exclamar “Yes!
Finally!” mas este momento abre as
portas para o que terão de superar.
E a linguagem retrata muito bem
as típicas conversas a que estamos
habituados.

se que o seu verdadeiro sonho seria tornar-se
um actor.
Mas é num momento de reen-

ficado por pressões externas.
EntreÉoutras
o princípio
contribuições,
da era
verdadeira
ela que davapaz
especial
e aceitação
atenção às personagens
entre osfemininas
personagens,
dos livros
do
que
autor.
lhes vai permitir continuarem

Diana

Um amor que vai ultrapassar barreiras temporais, guerras e ataques
brutais.
Um amor que deixa espaço para
que cada personagem cresça.
Nesta cena em que se celebra
o casamento entre os dois, o amor
ainda está um pouco distante,
embora a atracção esteja claramente presente.
Mas quando os votos de casamento são pronunciados a ligação
entre Jamie e Claire é central, transformando um simples princípio de
um contrato num momento bonito
de promessa e partilha e, por isso
mesmo, romântico.
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ser prejudicial, pensa Irwer, mas um pouco de

enquanto o mesmo sai da mota e retira os

radiação não nos vai matar. A perda de sangue,

seus documentos de dentro do casaco. Um

isso já é outra história.

guarda inspeciona os documentos enquanto

Finalmente, o fim do desfiladeiro e, na
distância, a cúpula arredondada de Trenkell.
Assim que a mota sai do desfiladeiro, a luz
gélida de Vutha desce sobre Irwer e Zora, uma
luz que queima sem aquecer, ilumina sem
emitir luz.

AVENTURAS FANTÁSTICAS
CAPÍTULO 6 - O ZENITE DA VUTHA

“Elfo... Irwer...” começa Valgoria, as

me sentir inútil.” diz Caleb.

refugiados de Seabridge, onde o Grande Lago

“Trenkell, estão a ouvir? Daqui Scavenger

do Oeste secou. Estava a escoltá-los para

Irwer. Estou a aproximar-me a alta velocidade e

Trenkell quando fomos atacados por tubarões

trago comigo uma menina ferida, a precisar de

terrestres e a menina, Zora, sofreu bastante com
o ataque.”

agradecia que abrissem as portas o mais rápido

minha filha!”

diz Willem com um sorriso, colocando a mão

possível.” diz Irwer para o rádio da mota.

temos de montar as tendas.”

soando a sua voz no rádio do carro “Acampem.
Não se afastem muito. Eu encontro-vos.”
Enquanto Valgoria fica a olhar para o

pergunta o guarda.
“Acampados perto da entrada do desfiladeiro.

a abrir as portas e uma equipa médica foi

Planeio voltar lá para os ir buscar quando Vutha

chamada. Fazemos a inspeção depois de estar

se puser e Ul-har nascer.” responder Irwer.

entradas de Trenkell no rádio da mota.
Na lateral da cúpula de ferro, um enorme

horizonte e a nuvem de poeira causada pela

A mota de Irwer zigzagueia pelo desfiladeiro

portão começa a abrir, abrindo o mínimo

mota do Irwer, Caleb e Willem começam a

de Ceunant, que oculta a radiação agressiva

indispensável para a mota de Irwer entrar

montar um acampamento improvisado na

de Vutha. A entrada para Trenkell fica para lá

a fundo, derrapando até parar dentro do

sombra de um rochedo.

do desfiladeiro, depois de alguns quilómetros

hangar de entrada de Trenkell. Lá dentro, um

de terreno descoberto. Esse último troço pode

contingente de guardas aproxima-se de Irwer

“Precisamos mesmo de água. Estou farto de

“E onde estão esses refugiados agora?”

“Scavenger Irwer, daqui Trenkell. Estamos

fora do Sol Negro.” soa a voz do controlo de
------------------------

-a, a mãe e dois Magos de Água na Estação de

Trenkell.

Não há nada que nós dois não possamos fazer.”

Rapidamente arranca em direcção a Trenkell,

“Ela não tem.” responde Irwer.“Eu encontrei

de um ataque de orcs à estação. Eles são

“Por favor, leva a Zora para Trenkell. Salva a

“Sim, tens razão.” suspira Caleb “Vamos,

guarda que está a inspecionar Irwer.

ganha mais e mais velocidade, acelerando para

atenção médica urgente. Vutha não me larga,

em Zora e senta-a à sua frente na mota solar.

“Os documentos da criança?” pergunta o

Serviço Este de Morne, os únicos sobreviventes

“Calma, nós havemos de encontrar solução.

no ombro de Caleb.

equipa médica que se aproxima.

A mota solar, banhada por tamanho poder,

palavras a custarem-lhe sair com o sofrimento

Sem mais uma troca de palavras, Irwer pega

outro pega na Zora e leva-a na direcção de uma

“Muito bem. A menina ficará a cargo dos
Peacekeepers até estar melhor.” diz o guarda,
devolvendo os documentos a Irwer.“Até lá, boa
estadia em Trenkell.”
“Obrigado.” responde Irwer, guardando os
documentos.
Agora, apenas lhe resta esperar.

Especulatório

Nas Aventuras Fantásticas, seguimos as aventuras de Irwer, e, normalmente,
quem decide o próximo passo são vocês! No entanto, este mês não terão nenhuma
decisão para tomar. Por isso relaxem e limitem-se a apreciar a estória.
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Outras Especulações

O Especulatório apoia projectos nos
géneros da fantasia, ficção científica ou
horror.
Conta-nos a tua história e envia-nos
textos, ilustrações, bandas-desenhadas ou outras que tais, e poderás
vê-los numa próxima edição da Revista
Especulatório.
Vais deixar passar a oportunidade?
ESPECULATORIO@GMAIL.COM
OU PELO NOSSO FACEBOOK

No Especulatório acreditamos que a ficção

facetas das alterações climáticas e dos

especulativa nos permite não só explorar

seus impactos.

outros Mundos mas acima de tudo reflectir sobre o nosso, analisar a nossa real-

Conheçam os livros que marcam este

idade quotidiana de novas perspectivas.

género e jogos de tabuleiro que o conseguem explorar de uma forma divertida.

Não queremos nunca afastar-nos do que

Pensem sobre como construir Mundos e

são os desafios actuais, pois temos a

como o tema das alterações climáticas

certeza que explorar temas no mundo fic-

influência e é influenciado pela ficção.

cional faz com que todos nós comecemos
a debater mais na vida real sobre a socie-

Como refere Gregory Norminton “Global

dade em que queremos viver.

warming is a predicament, not a story.
Narrative only comes in our response to

Por isso mesmo queremos dedicar o

that predicament”.

próximo capítulo da revista a explorar
o Mundo da “Cli-Fi”, ou seja, da Ficção
Climática.

Aqui poderão ficar a conhecer narrativas
que, mais em tom de aviso do que de descoberta, vos vão permitir explorar diversas

Qual vai ser a vossa resposta?

Especulatório
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Este espaço em branco pode ser teu,
ocupa-o!

NO PRÓXIMO
MÊS...

