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Sou uma Bióloga Evolutiva que tem
uma paixão por jogos, livros e RPG’s.
Um dos meus projectos é tentar criar
um jogo que permita juntar os meus
hobbies e a biologia!
CATARINA SANTOS

FACTOS E FICÇÕES: UM OLHAR SOBRE AS ESTAÇÕES DO ANO EM MUNDOS ESPECULATIVOS
WEBCOMIC: WINTER IS COMING?

Outras
Especulações

Programador durante o dia, geek
inveterado durante... bem, sempre!
Seja com boardgames, RPGs livros,
filmes, series, jogos de computador e
consola, vão sempre encontrar-me a
fazer qualquer coisa geek!
INÊS FRAGATA

Especulando
a Realidade
Uma Caixa
Cheia de
Peças

Educação para a Cidadania Global
ocupa-me 35 horas semanais, ser
geek ocupa-me a vida toda. Viciada
em ler sempre, boardgamer ocasional
e jogadora de D&D novata

4
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Estudei Biologia da Conservação
por gosto, trabalho à secretária por
necessidade, mas as minhas paixões
incluem a escrita, os livros e todo o
tipo de jogos.! Viciada em podcasts,
webseries e clubes literários.

DIOGO FIGUEIREDO

Biologia, cozinha, eletricidade, vários
oficíos mestre de nenhum. Gigantesco
nerd por comida, cerveja, RPG’s,
videojogos, boardgames, cinema e
continuamente em busca de mais.

EDITORIAL
Bem-vindos a mais um capítulo
da Revista Especulatório. Desta vez o
tema é em homenagem ao equinócio
de Primavera e, por isso mesmo, vamos
explorar as “Quatro Estações”.
Se o tema nos pareceu algo bastante
simples à primeira vista (afinal de contas,
as estações do ano são algo que sempre
aparecem nas nossas leituras e tardes de
jogo, de uma forma ou de outra), ao longo
do mês fomos descobrindo que isso não
é bem verdade.
Mas porque não somos de desistir,
tentámos trazer-vos um pouco sobre as
estações do ano e a sua representação
no mundo especulativo.
Para além disto, como já vos fomos
habituando, trazemos novos artigos
convidados que nos ajudam a viajar por
novos mundos através de velhos meios.
Venham connosco!
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Uma estação é definida como mudanças

massas de água (mar ou rio) e de montanhas.

o seu efeito e qual é o seu impacto na história.

facto de ter um campo mágico à volta também

no tempo, na ecologia dos organismos que

Enquanto que a presença de água mitiga o

Vamos dar-vos alguns exemplos de como as

altera a forma como a luz se move. Assim sendo,

habitam diferentes lugares e a quantidade de

efeito das estações e portanto reduz a variação

estações mudam com os mundos de fantasia e

existem alguns dias em que a duração do dia

luz solar existente.

na amplitude de temperatura, a presença de

qual a sua importância na estória.

é mais pequena, mas a quantidade de sol é

Esta variação ao longo do ano, é causada

montanhas provoca maior humidade e leva

pela órbita da Terra à volta do Sol e o facto de

a menor temperatura em geral. Este último

DISCWORLD:

a Terra estar ligeiramente inclinada ao longo

aspecto, mais do que o eixo do planeta, é o

O Discworld é um disco gigante, carregado

Apesar da dinâmica das estações

do seu eixo (23.5ºC mais precisamente).

que os autores mais têm em conta quando

por quatro elefantes que viajam às costas da

ser interessante, (pelo menos do nosso

descrevem mundos de fantasia.

grande tartaruga A’tuin.

conhecimento) não há nenhum livro onde

Esta inclinação do eixo é que faz com que
a incidência da luz solar mude ao longo do
ano, levando a um sol mais fraco e com menor

Embora, como podem ver abaixo, nem
sempre é assim.

duração no inverno, e o fenómeno oposto no
verão.

No nosso mundo, as estações ditam muita

muito grande, porque a luz solar fica mais
concentrada.

Como é um disco o sol passa na verdade

as estações do ano sejam efectivamente

acima e abaixo do disco, o que faz com que a

importantes. Mas é sempre giro ver que que

luz seja diferente se viverem na ponta ou no

as estações são afectadas pelo tipo de planeta

meio do disco.

onde a estória se desenrola.

Enquanto que em maior parte do globo

da nossa vida e são responsáveis pelo o que

Se definirmos estações como a variação

existem quatro estações, por exemplo nos

fazemos no quotidiano, aquilo que vestimos,

na duração do dia, o disco tem oito estações

A SONG OF ICE AND FIRE:

trópicos, em termos práticos, só existem duas.

comemos, cultivamos e muitas vezes pelo

por ano, com um dos Verões com o sol a

Uma das colecções mais conhecidas dos

Para além da inclinação da terra e da

nosso humor. Em mundos muito diferentes

nascer perto e outro longe e o mesmo para

últimos tempos tem sido “A Song of Ice and Fire”,

localização latitudinal, o tipo de estações que

do nosso podemos então pensar que tipo de

os Invernos. Para além da forma do disco que

que começa num Verão que dura há imenso

temos é também influenciada pela presença de

estações é que existem nesses mundos, qual

faz variar o tipo e quantidade de estações, o

tempo e onde a ameaça do Inverno põe toda
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em cada hemisfério terrestre de tempos em

THE STORMLIGHT ARCHIVE

variação entre a duração do Inverno e o Verão

tempos. Esta variação provoca por exemplo

No mundo de Roshar as estações são

um dos sinais que a presença do antagonista

é uma questão central, em que o Verão é visto

as Eras Glaciares. Os factores que influenciam

totalmente imprevisíveis, e umas das possíveis

principal está a ficar mais forte é o aparecimento

como uma época de prosperidade e tempos

o ciclo de Milankovitch são: a precessão dos

razões para isso acontecer é que este planeta

de estações mais extremas, como o Verão ou o

fáceis e o Inverno gera tempos muito árduos

equinócios (ou seja, conforme um planeta gira

não tem inclinação axial.

Inverno muito fortes e quase sem Primavera

e quase um medo (sobrenatural) de coisas

em torno do seu eixo inclinado, o seu eixo oscila

Para além disso, este planeta tem também

terríveis.

também entre dois pontos -pensem num pião

três luas, e claro as Highstorms que podem

Outro exemplo interessante está em Harry

a rodar), a excentricidade orbital e a variação

influenciar gigantescamente as condições

Potter, onde a maioria das cenas felizes das

da inclinação do eixo do planeta.

climatéricas e interagir com a falta de inclinação

estórias de Harry passam-se no Verão, e a

do eixo.

presença dos dementors leva sempre a uma

Se pensarmos no mecanismo com o qual se
geram as estações, existem algumas teorias que
podem ser apontadas para a instabilidade das
estações no mundo de Westeros.
Por exemplo, o eixo do planeta pode ser

A Terra completa um ciclo completo de
precessão a cada 26000 anos o que torna este
ciclo numa variação muito gradual

Por exemplo na série “The Wheel of Time” ,

ou Outono.

Existe também o facto que a atmosfera do

associação a um tempo húmido e com nevoeiro.

planeta não é exactamente igual à da Terra, com

Daquilo que conhecemos, parece que na

instável, ou então, existe a menção de que uma

Como já referimos acima, a presença de

menos gravidade e com maiores flutuações de

verdade não existem propriamente muitos

das luas que inicialmente orbitava o planeta

massas de água ou montanhas pode também

pressão e temperatura, levando a padrões de

livros que lidem com as estações do ano, ou

desapareceu, ficando apenas uma pequena lua,

afectar a severidade das estações. Westeros

mudanças climatéricas mais extremas e menos

onde que as estações são um motivador muito

o que pode levar à instabilidade no clima.

pode na verdade conter oceanos muito grandes

prevísiveis.

forte para as coisas acontecerem.

Outra hipótese pode também estar

e/ou montanhas que afectem o clima, e/ou

relacionada com a órbita do planeta em torno

correntes de água ou ventos de que possam

CONCLUSÃO

serem utilizadas como uma maneira de criar

do sol,. Se a órbita for muito elíptica (ou seja

ser mais fortes do que os observamos na Terra.

Para além de ser uma parte interessante

um sentimento ominoso, ou de mais felicidade

com uma largura muito grande) em vez da

Todos estes combinados podem levar a uma

dos mundos, as estações são muitas vezes

e segurança, ou até de serem expressarem que

prenúncios de eventos ou da presença de

tipo de forças são mais predominantes naquele

forças boas ou más.

planeta.

mais tradicional, pode fazer com que existam

variação de estações imprevisível.

periodicamente Verões muito longos, e Invernos
terrivelmente frios.

Mais comum é, na verdade, as estações

É claro que nenhuma das possibilidades

Como mencionámos acima, em “A Song of Ice

Apesar disto, continua a ser bastante

apontadas acima é mutualmente exclusiva

and Fire” o Inverno tem uma conotação muito

interessante, ao ler um livro, perceber ou

A variação climática também pode ser

e variações de menor impacto, das que

má. Também uma conotação má é dada em

imaginar que tipo de estações é que poderão

influenciada pelos ciclos de Milankovitch.

descrevemos acima, em combinação, podem

“The Chronicles of Narnia”, em que a Feiticeira

existir!

A variação orbital ou ciclo de Milankovitch

gerar a variação sazonal que move a estória

do Gelo põe Narnia num Inverno perpétuo e

ocorre periodicamente, fazendo com que a

de Westeros.

o acabar desse Inverno sinaliza que melhores

radiação solar chegue de forma diferente

tempos virão.

Catarina e Inês
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(MOUSE GUARD ROLEPLAYING GAME)
Precisas de uma NPC para a tua história? Procuras inspiração para dar aquele gostinho
especial às tuas sessões? Não procures mais, só tens de Rolar para Encontro!

H ISTÓRIA
Loffy é um idoso rato de campo que toma
conta de uma extensa área perto da cidade. O
seu território é grande e está na confluência de
4 zonas distintas, e ele mantém os caminhos e
túneis sempre limpos e em ótimas condições.
Membros da Guarda dos Ratos usam estes
trilhos para se deslocarem entre cidades ou
territórios, e contam com ele para que a viagem
seja rápida e segura.

DESCRIÇÃO
Com pêlo cinzento e orelhas pequenas e
rosadas, enverga um poncho de tecido grosseiro com muitas nódoas de anos de uso, e
um chapéu de palha na cabeça. Na mão traz
sempre uma pá, que usa regularmente para
limpar desabamentos e cortar ervas que
estejam a bloquear os caminhos. É acompanhado por uma carroça que puxa ele próprio,
onde transporta as suas ferramentas e materiais de construção. Tem uma voz quebrada mas

energética, e uns bigodes brancos da idade,

o ajudem a escavar um desabamento, ou a

saros habitualmente descansam. Loffy mantém

afugentar uma coruja, ou a desabar o covil

uma série de troncos ocos livres de perigo

de uma cobra, ou mesmo a emboscar o Gang

para que os ratos possam passar sem risco

dos Pelados antes que eles o façam primeiro.

de serem caçados por Corujas que habitam

Normalmente a Patrulha atravessa dois secto-

as árvores circundantes. O ribeiro corre todo o

res deste território até chegar ao seu destino.

ano, mesmo no meio do gelo do inverno e da
secura do verão.

COMO ADVERSÁRIO

mas está sempre pronto a partir para o tra-

A Sul há um monte de pedras e areia, com

Loffy teve uma vida longa, mas não deixa

balho. A sua família próxima há muito que

muito pouca água e vegetação. No meio das

que a memória lhe falhe. Lembra-se clara-

faleceu, mas ainda tem netos e bisnetos na

pedras há bastantes raízes levantadas e restos

mente que o avô de um dos Patrulheiros era

cidade. Ele sente-se satisfeito que eles tenham

de árvores secas, e Loffy mantém uma série

um rival de peso, um homem cruel que cuja

achado algo melhor e mais seguro para as suas

de túneis estreitos para manter os roedores

frieza condenou à morte parte da família de

vidas, ser Guarda-Campos é uma profissão

seguros dos ataques das Cobras que habitam

Loffy. A dor da perda ainda está presente no seu

demasiado perigosa para ratos jovens.

esta terra seca. Há sempre escassez de comida,

coração, e Loffy pode orientá-los na direção do

mesmo na primavera, e os ratos passam pouco

perigo, cortando-lhes a retirada com um desa-

tempo nesta aridez.

bamento no momento certo. Pode não estar

NA TUA HISTÓRIA
Loffy pode não ter muito a dizer, mas os

A Oeste existe um brejo de tojos que alberga

campos que guarda são uma fonte de aventu-

um acampamento de Doninhas que pilham e

ras e problemas.

assaltam os terrenos circundantes. São conhe-

a vingar-se do seu antigo rival, mas punir a
descendência é o suficiente para Loffy.

A Norte há um pântano, com terra enso-

cidos como o Gang dos Pelados e aproveitam-

ESTATÍSTICAS:

pada cheia de musgo e restos de árvores

se de qualquer situação para emboscar e assal-

Sistema: Mouse Guard Roleplaying Game

mortas, onde Lontras fazem os seus covis.

tar as suas vítimas. Nada criam e tudo roubam,

Normalmente não se metem com os ratos que

na esperança de terem suficiente para passar

RAW ABILITIES:

passam pelos caminho no meio do musgo, mas

o Inverno em segurança.

NATURE (Mouse): 5

em certas alturas do ano, em que a comida

O grupo de Patrulheiros tem de passar pelo

escasseia, são conhecidos por atacar os peque-

território de Loffy, e ele está disposto a ajudar.

nos roedores. Este território está permanente-

Mas nem tudo está bem, e há problemas nos

mente molhado e é habitual haver nevoeiro.

sectores da viagem. Loffy pode pedir-lhes que

WILL: 3
HEALTH: 4

Especulatório
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RESOURCES: 3
CIRCLES: 2
SKILLS: Pathfinder 5, Survivalist 4, Scout 3,
Trail-Wise 3
TRAITS: Oldfur (2), Natural Bearings

Flying, Camouflage (página 216 do Manual)
Sul - Cobra - Nature 6 Traits: Predator, Hiding,
Slithering; Snake Weapons: Fangs +1D to
Attack; Musk +1D to Defend (página 219 do
Manual)
Oeste - Doninhas 2x Peasant Conscripts, 1x

INIMIGOS POR QUADRANTE:

Captain (página 203 do Manual)

Norte - Lontra - Nature 7 Traits: Swimming,
Fishing, Playing, Whistling (página 216 do
Manual)

ESTANTE ESPECULATIVA

Este - Coruja - Nature 7 Traits: Predator,

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

A LER
“Children of Blood and Bone”, de Tomi Adeyemi
Zélie Adebola vai tentar recuperar a magia que há muito desapareceu
de Orïsha, mas para isso terá de combater uma monarquia decidida a
erradicá-la e descobrir os seus próprios poderes.

Joaquim Martins
@joaquimlm

“The Immortalists”, de Chloe Benjamin
Quatro Adolescentes consultam uma mulher mística para descobrir os seus
destinos e a data da sua morte. O que ouvem vai informar as próximas
cinco décadas da sua vida.

“A Discovery of Witches”, de Deborah Harkness
Diana Bishop descobre sem querer um manuscrito enfeitiçado, um
tesouro perdido há séculos. Este tesouro vai iniciar uma aventura que a irá
aproximar de um mundo fantástico.

LIDOS
“The Lies of Locke Lamora”, de Scott Lynch
Pro: Personagens cheios de lábia que conseguem enganar qualquer um.
Uma história bem dinâmica e cheia de momentos hilariantes a não perder
Contra: Por vezes a personagem principal tem momentos de ligeira
arrogância
“Fables, Vol. 1: Legends in Exile”, de Bill Willingham
Pro: Todas as personagens que conhecemos de contos de fadas vivem
disfarçadas em Nova Iorque. Como resistir?
Contra: Bem, se não estiverem com vontade de ler banda desenhada não
comecem esta coleção... Mas tenho a certeza que se vão arrepender!
Grave Witch, de Kalayna Price
Pró: Um livro que junta elementos de fantasia com policial e ainda um
toque de paranormal. Uma história com bastantes momentos cómicos.
Contra: uma coleção que já conta com cinco livros mas parece ainda não ter
chegado ao fim.

Especulatório
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Q UAL O MELHOR LIVRO “ESPECULATÓRIO” DE 2017?
Passaram-se dois meses na procura da resposta à
grande questão: Qual o livro Especulatório de 2017?
Senhoras e senhores, estamos mais próximos de
descobrir. Bem-vindos às Meias Finais da Lendária
Liga Literária!
Os representantes da equipa “Novas Ameaças”
estão claramente a liderar as vossas votações, com 3
livros a passarem a esta fase de meias finais. Mas a
equipa “Mitologias Antigas” não desistiu da luta, com
o seu representante preparado para fazer frente ao
que aí vem.
Assim, estas meias finais irão colocar “Artemis”, de
Andy Weir, frente a “The Rise and Fall of D.O.D.O”, de
Neal Stephenson e Nicole Galland, e “Provenance”, de
Ann Leckie, frente a “Collapsing Empire”, de John Scalzi.
Nesta nova etapa da competição vamos expor
os três momentos mais importantes para o
desenvolvimento da história em cada livro, através
de excerptos dos mesmos.
Abriremos votações no facebook brevemente! Não
percam a oportunidade de votar nos vossos favoritos!

Especulatório
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OS TRÊS GRANDES MOMENTOS

1. Tudo começa quando a Dra. Melisande Stokes conhece Tristan Lyons. Este lança-lhe o desafio: apoiar a
tradução de inúmeros artefactos relacionados com magia (embora seja confidencial a sua origem ou o
propósito deste desafio)

1. Todo conflito deste livro é despoletado pela missão inicial que Jazz, a nossa “heroína”, aceita do milionário Trond, em troca do dinheiro que tanto precisa para conseguir sobreviver na colónia lunar de Artemis.

«As he had warned, Tristan would not tell me where he had obtained these artifacts, nor why
it was such a (seemingly) random collection. After several hours with them, however, I saw the
common theme… although it was hard to believe what I was reading.
In short, each of these documents referred to magic - yes, magic - as casually as a court
document refers to the law, or a doctor’s report refers to medical tests. Not magician-trick
magic, but magic as we know it from myths and fairy tales: an inexplicable and supernatural
force employed by witches - for they were, per these documents, all women.
I don’t mean the belief in magic, or a mere weakness for magical thinking. I mean the writer
of each document was discussing a situation in which magic was a fact of life»

2. Com a construção de uma máquina que traz a experiência do gato de Schrodinger para a realidade, múltiplas realidades - e logo, magia - voltam a ser possíveis. Mas nem tudo correrá como esperado, com vontades
diferentes a combaterem para definir o curso da história
«Tristan had closed his hand around her wrist and was trembling with the effort of not
shaking her. “What’s happened to Mel? What is Gráinne doing? Explain yourself!”
She looked cowed - or at least, as close to cowed as Erszebet Karpathy could ever look. “She
wants to take over DODO and use it for her purposes”, she said in a strangely small voice. “From
San Francisco, she has already Sent Mel somewhere else, someplace Mel will no be able to
come back from”
(...) Tristan face still showed blank astonishment. “But what is her goal? What does she want?”
“She wants magic not to go away” said Erszebet. “That is not the same thing as letting it go
away and then bringing it back.”
“Holy shit,” said Tristan under his breath.»

3. No final, a equipa que se formou decide a única coisa a fazer: continuar a viajar para o passado com o objetivo de anular todas as alterações que os vilões procuram infligir no Mundo
“They made sure we could build an ODEC in the basement here. They’ve obviously made a
decision that it’s better to have us around as a counterbalance to Gráinne than to cede total
control of history to her and her minions. And so we are protected, somehow. We can stay here
as long as we want.”
(...) “They’ll protect us - they might even fund us, indirectly, untraceably - as long as we’re
holding up our end of the deal.”
“Which is …?” I asked, although I already knew the answer.
“To figure out what Gráinne’s up to, somehow - then go wherever she’s sending her DOers,
and fight them. With wit and words when we can, with swords when we have to”

1º
C
O
M
B
A
T
E

«“Huh.” I spun my glass on the table. “You want me to stop Sanchez’s oxygen production.” (...)
“Yeah,” he said. “I want you to sabotage those harvesters. Take them all out at once. And
make sure they can’t be repaired. (...) “Hmm…” I took a moment to think. Was it even possible?
I’d need access to an airlock. There are only four airlocks in the whole city and you have be
a licensed EVA Guild member to use them—their control panels check your Gizmo. Then there
was the three-kilometer trip to the Moltke Foothills. How would I do that? Walk? And once I
was there, what would I do? The harvesters would have cameras and film everything in a 360degree arc for navigational purposes. How would I sabotage them without getting spotted?
Also, I smelled bullshit in the air. (...) “I’m sorry, but this isn’t my thing,” I said. “You’ll have to
find someone else.”
“I’ll give you a million slugs.”
“Deal.”
2. Como qualquer boa história de crime e sabotagem, nem tudo corre como planeado durante a missão de
Jazz. Mas sem essa tensão não teríamos grande enredo!
«One harvester down, three to go. (...) I assumed the next harvester would be a hundred
meters away or so on some other edge of the collection zone. But instead, it was three meters
from my face. What the hell was it doing there?! It didn’t dig. It didn’t load. It just “looked” at
me, its high-resolution cameras re-focused slightly as I stood up.
It could only mean one thing: Someone at Sanchez Aluminum had taken manual control of
this harvester.They’d spotted me. (...) I had to permanently destroy all four harvesters within
the next thirty minutes. On the plus side, Sanchez’s controllers had been kind enough to put
them all next to me. (...) I spotted a glint of light across the harvesting zone. The EVA masters
had come. I looked back at the remaining harvester. (...) Then I looked at the glint again—now
identifiable as a rover, just a hundred meters away, and coming at me fast. I wouldn’t make it.
They’d be on me in a shot. I had to leave the one harvester behind.
“Shit!”.»
3. Para fechar em grande, a nossa protagonista reúne o seu grupo de sidekicks para a ajudarem a repor a
ordem (e reparar a porcaria que ela em parte criou)!
«“I took a breath. “A lot’s been going on and some of you have questions. Like Bob, who
wants to know who did an unlicensed EVA to blow shit up. And Dad, who wants to know why
I’ve made him hide out at the imam’s house for the last week. Settle in, I’m going to tell you
everything I know….”
So I told them the whole sordid tale. All about the Queensland Glass fire, how Trond hired
me, how the job went wrong, and how it connected to the murders. That led to O Palácio, Lefty,
and Jin Chu. I told them about Sanchez Aluminum’s oxygen contract and Trond’s plan to take
it over. I turned the floor over to Svoboda to explain ZAFO and how it worked. Then I finished
up by telling the sea of shocked faces that dozens of mobsters were on their way to Artemis.
When I stopped talking, a general silence fell across the room.»
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1. Todo o enredo de “Provenance” revolve em torno da decisão da nossa protagonista, Ingray, de “salvar” Pahlad
Budrakim, um criminoso preso para a vida por roubar relíquias importantes.

1. Todo o enredo de “The Collapsing Empire” revolve à volta de um evento que mudará a Interdependência
para sempre, cortando o acesso às correntes espaciais que permitem o contacto entre sistemas longínquos.

«“There is some misunderstanding, excellency,” Ingray suggested. “This is supposed to be a
person.” Looking at the size and the shape of the crate, it occurred to her that it might hold a
body. (...) Ingray blinked. Took a breath, unsure of how to continue. “May I open the crate?” she
asked, finally. “It is yours,” said the woman. “You may do whatever you wish with it.” She did not
otherwise move.
It took Ingray a few moments to find all the latches on the crate lid. (...) Light glinted off
something smooth and dark inside. A suspension pod. (...) And maybe it was better this way.
She could delay any awkward explanations, could bring this person to the ship she’d booked
passage on without anyone knowing what she was doing. She pushed and tugged the crate lid
back into place, relatched it.”»
2. A grande surpresa vem quando descobrimos que afinal as veneradas relíquias são todas falsas, e que Pahlad
foi preso por ter descoberto a verdade
«“The truth is, I didn’t steal the vestiges. No one stole them. They’re right where they’ve always
been.” (...) “Away from this system, people laugh at us and our vestiges. Partly because they find
the idea ridiculous, but partly because some of the most famous of them can’t possibly be what
they’re supposed to be. You know the panel in the System Lareum? The one that’s supposedly
part of the airlock of the first crewed explorer to arrive in the system? It’s from a ship type that
didn’t exist until six or seven hundred years after the actual event.”
“It’s a fake?” asked Ingray, astonished.
“It is,” Pahlad agreed. “And the Rejection of Further Obligations to Tyr is also a fake. (...) “My
actual crime,” Pahlad continued, as the prolocutor looked on in stony silence, “was trying to learn
more about the family vestiges that it was my duty to care for. I went looking for information
in places where they know more about the Garseddai. And I discovered that away from here,
nearly every expert in the topic knows about the Budrakim vestiges, and knows they’re fake.
(...) Which is why a few weeks later you suddenly discovered they were actually inferior copies
of the originals, and accused me of stealing them.”»
3. E no grande clímax desta estória, todas as diferentes linhas políticas de enredo (que são muitas) juntamse numa única que revolve, como sempre à volta das relíquias!
«“Zat’s death is just a convenient excuse, a justification. It’s the First Assembly they were
aiming at. The First Assembly represents Hwae Station. (...). So whoever controls the First
Assembly controls access to the gates.” And access to the planet’s resources from space. “It’s
probably not a coincidence that they’ve done this during one of the times the Assembly is
meeting in person. (...) “The Omkem wanted to be able to hold the First Assembly hostage, so
they could control the system gates. (...) The Omkem aren’t here to make us not exist, they’re
not interested in invading. They just want to make the First Assembly do what they want. And
if they’ve taken all the things that make the First Assembly the First Assembly …”
“To most Hwaeans, at least,” agreed Garal.
Ingray took a breath. “So,” she said, and took another breath. “Maybe we could steal it back.”»
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«“So it’s true, then,” Vrenna said, to her father and brother. “The Flow is collapsing.”
“The Flow is the Flow,” Jamies said. “It doesn’t do anything. Our access to it, on the other
hand, is definitely going away. The unusual stability of the Flow streams that have allowed the
development of the Interdependency is coming to an end. One by one, the streams are going
to dry up. One by one, the systems of the Interdependency are going to find themselves alone.
For a long time. Possibly forever.”
(...) Jamies turned toward his son. “And that’s why you must go.”
“Wait, what?” Marce said. “You have to go,” Jamies repeated.
“Where?” “To Hub, of course. You have to take this data to the emperox.”»
2. O enredo complica-se quando diferentes casas imperiais tentam manipular eventos e utilizar o colapso
do Flow para obter mais poder.
“You want to depose the current duke?”
“No, I want you to depose him, Ghreni.”Nadashe said. “What? Why me?”“Because Amit’s busy
preparing to take over the family business, and I’m busy trying to merge our line with the
emperox’s. You’re the only one not currently busy.”
“I’m busy,” Ghreni said, and he was. (...) “You’re not that busy. And besides if we put you in
charge of our interests on End, that would be a promotion. (...)“But it’s on End.”
“And?” “There’s nothing on End. That’s why it’s called End.”
“The future is on End, Ghreni. We’re going to need you there so we can be ready when it
happens.” (...) “We marry into the House of Wu to get power now,” Nadashe continued. “We secure
End to stay in power when things shift. And if our families hold both Hub and End, we’ll keep
the Interdependency from falling apart in a civil war.”»
3. Apesar de a estória de “The Collapsing Empire” continuar com os próximos livros da série, temos pelo menos
a satisfação de ver ambos os lados a abrirem o seu jogo.
“Oh, cut the shit, Nadashe,” Grayland said, irritated. “It’s over.”
“No, Cardenia,” Nadashe said, and there were several gasps as she used the emperox’s
personal name, in a flagrant breach of protocol. “It’s not over. Perhaps for me. Not for the House
of Nohamapetan.” (...) We’ve planned for that. And when the Flow streams shift, we’ll start
negotiations.”
“You don’t understand,” Marce said. “Roynold was wrong. There’s no shift coming. There’s a
collapse coming. Every single Flow stream is disappearing in the next decade.”
“Excuse me, what?” said Upeksha Ranatunga.
“That’s why I’m here,” Marce continued. “My father confirmed it. We confirmed it with data
taken from ships coming to End. It’s all shutting down. All of it. End is about to be as isolated as
every other system.”(...) Nadashe shook her head and smiled. “No. And it doesn’t matter anyway.”
She pointed at Marce. “If he’s correct, then billions are about to die. End is the only system in
the Interdependency with a habitable planet. Every other system is man-made habitats. They’ll
last for years or even decades. But eventually they’ll fail. They’ll all fail. Except for End. Which
the House of Nohamapetan will control, if it doesn’t already.”
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WINTER IS COMING?

“Children of Blood and Bone”
“The Warrior Within”
Tomi Adeyemi
Angus McIntyre
(Henry Holt Books for Young Readers)
(Tor)
“Smoke Eaters”
Sean Grigsby
(Angry Robot)

“The Coincidence Makers”
Yoav Blum
(St. Martin’s Press)

“The Invasion”
Peadar O’Guilin
(David Fickling Books)

“The Feed”
Nick Clark Windo
(Headline)

“Daughters of the “Gods, Monsters,
and the Lucky
Storm”
Peach”
Kim Wilkins
Kelly
Robson
(Tor)
(Del Rey Books)

“Flotsam”
R.J. Theodore
(Parvus Press)

“Castell”
“Arena: Gladiator
“Nut So Fast”
Aaron Vanderbeek
League”
Jeff Lai (Smirk &
Tuomas Anttonen (Renegade Game
Laughter Games)
Studios)
(RUSH Games)
“Letter GO!”
M. Ross e C. Ryan
(WizKids)

“Atari’s Missile Command”
Jonathan Gilmour e Violet Hargrave
(IDW Games)

“Gretchinz!”
Roberto Fraga and Yohan Lemonnier
(Devir)

“Mercado”
Rüdiger Dorn
(KOSMOS)

“Sentai Cats”
“Shards of Infinity”
Antoine Bauza, et
Gary Arant e Justin Gary
al (IELLO)
(Stone Blade Entertainment/Ultra PRO)
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Lancem Iniciativas

Esta secção é da autoria do nosso novo convidado,Daniel Carvalho, membro do
canal Rola Iniciativa

Março 2018

Levantando-se, começaram a procurar o

tal aconteceu, aproximaram-se e foi a própria

owlbear com que se cruzaram no dia anterior.

Navina quem os recebeu. Seguiu-se uma nova

Conseguiram reconhecer os rastos e, seguindo-

conversa sobre os artefactos, conversa durante

os, acabaram por encontrar o animal, que por

a qual o plano de Shruikan de fazer cair o

sua vez olhava atentamente para um orc que

Forte de Kainus sobre o Olho, destruindo-o e

aparentava vasculhar aquela floresta pan-

fazendo-o aparecer noutro altar de Vecna, foi

tanosa à procura de algo. Trataram de o embos-

arrasado. Aparentemente, tal não é suficiente

car e desta vez não tiverem dificuldades em

para destruir tamanho artefacto.

emergir vitoriosos.

Em busca de um sítio para descansar e para

Emergindo da água agora imunda, Shruikan

tomar um bom banho após uma fuga pelos

e Dominic recolheram os seus pertences e

Para além da viagem até ao Forte, Shruikan

esgotos, Shruikan Galanodel e Dominic Duram

regressaram ao templo de Navina Sina. Lá,

tinha agora também que ponderar melhor

deram por eles diante de um lago bastante

foram recebidos pela sua ajudante, Aihim, uma

sobre este plano.

familiar. Prontamente, Dominic livrou-se das

elfo de pele negra, que, sem pronunciar uma

suas roupas e fez-se à refrescante água cris-

palavra, lhes disse para regressarem a pôr-do-

Avançando na direcção do local de repouso

oberta de um grupo de três orcs homens,

talina. Shruikan preparava-se para lhe seguir

Sol. Ainda faltavam algumas horas, e, como tal,

de um gigante com o qual o grupo se cruzou

duas mulheres e uma criança. Estes pare-

os passos, até que viu Dominic a desaparecer.

decidiram aproveitar o tempo para abastecer

anteriormente, e tendo o cuidado de avisar

ciam alheios à presença de Shruikan e de

Mergulhando atrás dele, Shruikan não tardou

os seus recursos com uma boa caçada.

Dominic para intervir somente se e quando

Dominic e pareciam debater algo um tanto

ele o disser, Shruikan tratou de confrontar a

ou quanto importante em orc. Acabada a dis-

a vê-lo agarrado a um tentáculo, e enquanto

Curioso pela presença de um orc naquele
lugar, Shruikan tratou de o procurar, algo que
demorou largos minutos, culminando na desc-

tentava libertá-lo, outro enrolou-se à sua volta.

Seguindo uma série de rastos, cruzaram-se

criatura a solo. E uma vez mais, a Mão de Vecna

cussão, avançaram, com Shruikan e Dominic

Contudo, esta criatura não era ameaça alguma

com um owlbear. Conseguiram surpreender

mostrou ser detentora de um poder que não

no seu encalce. Contudo, não aparentavam ir a

para a Mão de Vecna. Libertando-se e con-

o animal, mas, ainda assim, ele mostrou-se

pode ser subestimado. Primeiro, reduziu o mov-

lado algum e Shruikan fartou-se. Expondo-se,

trariando as indicações do seu companheiro

um adversário formidável, e por pouco que

imento do gigante para metade, seguindo-se,

questionou-os sobre a sua presença e o seu

em pleno estado de aflição, Shruikan nadou

o encontro não os favoreceu. Contudo, mais

após o uso de alguns feitiços à base de fogo,

destino. Rapidamente as mulheres fugiram e os

mais fundo, até se ver diante de uma criatura,

estaria para vir. Enquanto o esfolavam, um

novamente o devastador Finger of Death. Foi

homens trataram de assegurar a sua fuga, reve-

uma qualquer forma de polvo gigante. Com o

outro owlbear apareceu, mas, felizmente,

só uma questão de tempo até a criatura cair.

lando que Shruikan tinha sido o responsável

poder da Mão, atingiu a criatura com um feixe

perante as circunstâncias e a imponente intim-

Feridos e cansados depois deste confronto de

pela destruição da sua aldeia. Virando-lhes

de energia necrótica, fazendo com que ela

idação de Shruikan, o animal cedeu.

um para um, Shruikan e Dominc descansaram,

costas na maior das indiferenças, Shruikan foi

acordando somente a meio da tarde do mesmo

presenteando com uma lança que lhe passou

dia.

rasante pelo ombro. Um confronto teve então

começasse a apodrecer e a desfazer-se diante
dos seus olhos.

Após uma curta pausa, regressaram ao
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Uma Caixa Cheia de Peças

deles, os outros começaram a fugir, e Shruikan

KICKSTARTER DO MÊS: ROBIN HOOD AND THE MERRY MEN

em tudo normal.
Mas onde estavam afinal?

correu atrás deles, e depois de os fulminar com

Daniel

um Witch Bolt, continuou atrás das mulheres.
Seguiu-se uma frenética perseguição, uma que
prontamente acabou com a morte das três
fugitivas, a criança incluída.

Reunindo-se com Dominic, que entretanto

LINKS ROLA INICIATIVA
WEBSITE
FACEBOOK

Devo confessar que vi este kickstarter um

salvar companheiros das masmorras, lutar

pouco a medo. Pensei que iria ser uma coisa de

contra os guardas e claro vencer concursos de

rolar muitos dados, salvar princesas e combater

tiro com arco.

guardas.

No meio disto tudo, os jogadores têm

Para minha grande surpresa, o jogo não

também de completar as missões que o Rei

tem nada a ver com aquilo que eu temia, é

Ricardo lhes deixou e, já agora, ir dizendo-lhe

um worker placement, com muita estratégia e

de que as estão a cumprir.

corria atrás dele, descansaram, e por fim, agar-

YOUTUBE

vários caminhos para a vitória. Para além disso

rando um garfo que Dominic “recuperou” da

TWITCH

tem uma mistura muito gira de cooperativo e

sua última ida à sede da guilda de ladrões de

PARCERIA VOODO PLAYS

Pavv, os dois teletransportaram-se, mas, em vez

#ROLAINICIATIVA #MYOWNVOODOO

competitivo.

O jogo parece ter uma arte muito boa, o que
ajuda também a manter a ambiência. Gostei

O objectivo do jogo é, para variar, fazer

particularmente do facto de parecer ter mais

de se depararem com os corredores aperta-

o máximo de pontos possível e impedir o

do que uma estratégia para conseguir ganhar

dos da guilda, viram-se dentro de uma casa

terrível Príncipe João e o Xerife de Nottingham

o jogo, que é sempre algo que aumenta a

de infernizaram as pessoas da cidade de

possibilidade de voltar a jogar e também de

Nottingham.

os jogadores não terem de se atropelar tanto

Para isso os jogadores tomam o papel de

durante um jogo. Para além disso, como é um

um herói/fora da lei e juntamente, com o grupo

jogo de worker placement, eu sou normalmente

de Merry Men, vão proteger a cidade durante

biased!

5 rondas.
O jogo desenrola-se em duas fases, a
primeira é aparentemente mais cooperativa,

Dêem uma olhada e vejam o que acham!
Só têm até 21 de Março!

em que todos os jogadores tentam sabotar
as rotas de dinheiro de impostos, colocar

Boas jogatanas,

armadilhas para os guardas e conseguir
recursos utilizando os Merry Men. A segunda
fase é onde cada herói realiza acções de modo
a interceptar as carruagens com o dinheiro,

Inês
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Sérgio Mascarenhas, membro da coordenação do Grupo de Roleplayers de Lisboa, e Carlos Martins,
Ilustrador almadense e roleplayer esporádico desde os 5 anos, estão aqui para dar voz e cor ao projecto
Mardijdam
QOVILLANO (ROCAMORI, HOMEM, JOVEM;

os descritores de jogo, os valores numéricos,

DJINDRAA, CASA PERÊRE; MENSAGEIRO)

essas coisas que nunca faltam num jogo de

Excelente atirador de espiraleda; tem desde

personagens?

criança o fascínio dos lugares distantes, alimentado por constantes leituras dos livros de viagens

Não se joga uma descrição verbal! – dizes
tu – Ou joga-se?

e memórias dos viajantes da Casa Perêre; estatura

Para dizer a verdade, tudo depende do jogo

mediana, entroncado, destro de mãos; tem uma

narrativo que tenhas em mente. É certo que a

forte amizade com o djadir Arnd a quem conhe-

maior parte dos jogos disponíveis no mercado,

ceu em Cerrobrando e que o acompanhou para

comerciais ou de distribuição livre, incluem

Djindraa; comunica com facilidade, tem sempre

densas secções sobre a criação de persona-

resposta pronta na ponta da língua; discreto, sabe

gens, cheias de peças pré-definidas e infind-

manter um segredo como raramente sucede entre

áveis variáveis para quantificar.

os jovens; serve a Casa Perêre como mensageiro

No entanto, vistas de perto essas secções

e estafeta; procura uma oportunidade para partir

têm sobretudo a ver com a tecnologia de jogo

à aventura em total liberdade.

e relativamente pouco a ver com a narrativi-

Ora aqui está Qovillano, o nosso já conhecido viajante de Mardijdam. Fosse ele o teu
protagonista, e estarias pronto a jogar as suas
aventuras.
Pronto a jogar? Como assim? Onde estão

dade (se leste a minha coluna nos números 3
a 12 da Revista Especulatório, saberás do que
estou a falar).
A abordagem que proponho é diferente:
Mardijdam é uma plataforma para a narratividade, logo quando se cria uma personagem

para jogar em Mardijdam o que está em causa

guião propriamente dito, onde se apresenta-

é o conceito da personagem, não a sua trans-

vam e descreviam as personagens.

posição para um kit de mecânicas de jogo.
Deste ponto de vista, a personagem para

Considera os seguintes dois exemplos (em
tradução livre):

jogar em Mardijdam não é muito diferente da

Deixa-me insistir: para jogares em Mardijdam

personagem concebida para uma narrativa fic-

basta-te um ‘retrato’ da tua personagem semel-

cional linear (para um filme, para uma peça de

hante aos de Urgal, Spade ou Susie. Pelo menos,

teatro etc.).

este é o ponto de partida.

Hoje já não se faz, mas nos guiões de cinema

Porém, reiteras, como é que se joga com isto?

clássico havia uma secção inicial, anterior ao

Onde entra o sistema de jogo numa tal

SAMUEL SPADE: as sobrancelhas espessas, nariz em gancho, testa alta e entradas que lhe marcam
o penteado em V dão-lhe um ar de diabo simpático. Tem mais de um metro e oitenta. A largura dos
ombros e o perfeito ajuste das roupas acentuam a forma de triângulo invertido da sua estrutura corporal. Spade é o que a maioria dos detetives privados gostaria de ser, um tipo duro e ágil, capaz de dar
conta de si em qualquer situação, de tirar o melhor partido de quem se cruza no seu caminho, seja
criminoso, espetador inocente ou cliente. (do guião de The Maltese Falcon).

SUSAN: Susie é extremamente atraente, desembaraçada e esperta. A sua atitude, alerta e atenta ao
que a rodeia, nada retira à inocência e frescura da sua personalidade. Esta mistura de inteligência e
simplicidade, uma combinação peculiarmente americana, ainda confunde de tempos-a-tempos o seu
marido hispano-americano. (do guião de Touch of Evil).
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VIAJANTES DE MARDIJDAM
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qual poderá ser mais ou menos complexa em

pensa mais rápido que voo picado de morcego

cineasta ou para o ator, mas não estamos a falar

função do sistema da tua eleição.

pesqueiro; tem como ninguém a capacidade de

Viajantes de Mardijdam é um jogo narra-

de um filme, o que temos em mente é um jogo!

Prometo, a questão não está encerrada nem

se ocultar e de aparecer no momento certo, quase

tivo que decorre em Mardijdam, universo

Compreendo-te. Precisas de descritores,

ficará esquecida, a ela voltaremos numa futura

sempre aquele em que as crianças passam à

de fantasia inspirado nos grandes livros

valores, mecânicas, algo que te permita pôr a

coluna quando chegar a altura de falarmos de

execução de uma patifaria longamente preparada.

de viagens da Idade Média e Renascença.

personagem à prova.

resolução de ações e respetivas mecânicas. Por

FELPO (ROCAMORI, HOMEM, VETERANO;

Enfim, sistema de jogo, dizes tu. Qual? O X?

agora ficamos com algumas personalidades de

ORIGEM POUCO CLARA; MERCADOR). Fala

Os jogadores dão vida a viajantes que se

O Y? Ummm. Honestamente, isso é problema

Djindraa com quem o teu protagonista quase

com sotaque de Liluam, mas evita falar das suas

aventuram por paragens conhecidas e

teu, não meu. Não te quero tirar o prazer de

de certeza se terá cruzado.

origens; embarcou no Salta Ondas à última da

desconhecidas de Mardijdam, tal como

hora (Suleima só o aceitou porque pagou muito

Gengli Ai, Ibn Batuta, Ged, Mandeville,

JOVEM;

bem e a pronto); baixo e magro; aparenta estar

Fernão Mendes Pinto, Marco Polo,

esperar que te dê Mardijdam para o Sistema Z.

CERROBRANDO, MATA DA ÁRVORE VERMELHA,

bem na vida; nervoso e sempre alerta; alterna

Severian, Sindbade, Ulisses ou Biturian

Que mais não seja, porque ali naquela mesa,

CAÇADOR). Despreocupado, alegre, ingénuo; rápido

momentos em que se isola com um ar preocu-

Varosh exploraram os seus mundos.

muito calado, está alguém a ouvir a nossa con-

e alerta para o que o rodeia; amigo do seu amigo

pado com momentos de grande sociabilidade e

versa e a pensar para com os seus botões que

– particular de Qovillano –, está bem onde não

felicidade.

o que ele quer mesmo é Mardijdam para o

estiver só; na caça usa armadilhas e a funda para

Sistema W!

capturar animais de médio e pequeno porte; uma

SULEIMA (DJADIRI, MULHER, ADULTA;

boa refeição e uma boa canção é tudo o que deseja.

DJINDRAA, CASA MANBAXA; ARMADORA E

jogares o sistema de jogo da tua preferência, o
sistema Z, por hipótese, só não creio que possas

ARNT

(TZATIR,

HOMEM,

Deixa-me pôr as coisas nestes termos, o

Os materiais aqui recolhidos foram retirados da edição portuguesa da documentação de Plicarpo Pias e Covillanu Perêre.

PATROA). Pouco afável, fria e dura; alta e seca de

A tradução de C. Sermas Brites foi efet-

sistema de jogo não é eliminado, apenas não

AMELGA (ROCAMORI, MULHER, VETERANA;

formas, o som dos seus cascos quando cruza o

uada sem recurso a motores de busca

intervém na construção da personagem, ou

DJINDRAA, CASA PERÊRE; MATRONA). Tem

passadiço da sua barca, a Salta Ondas, é suficiente

ou tradutores automáticos.

melhor, do conceito de personagem. Não é

pernas curtas e grossas que assentam em cascos

para impor respeito a toda a tripulação; comanda

questão de deitar o jogo fora e ficar apenas

espessos e rijos como pedra; sobrepõe à ampla

uma nave com mestria e conhece os portos das

com a narrativa.

cintura farto peito, provas cabais do sucesso da

costas de Ajares até Avinde como poucos; já a

Antes, apenas se trata de dar prioridade à

Casa Perêre; na larga face destaca-se um par de

viram pôr na ordem mais de um valentão com

construção descritiva e narrativa da person-

intensos olhos azuis sobre a pele muito escura,

uma cabeçada bem aplicada.

agem, construção a realizar com total liberdade

coberta de complexa malha de rugas; compensa a

e sem constrangimentos mecânicos. Estes con-

baixa estatura com um denso emaranhado de car-

strangimentos ficam para uma segunda fase, a

apinha cinzenta no alto da cabeça; lenta no gesto,

Sérgio
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descrição? Ela pode ser suficiente para o
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afastam-se e um halfling bem vestido avança

juntarem aos reforços.

na direcção de Irwer e dos outros.

Irwer e os seus companheiros reagrupam
atrás da carrinha de Garnom.

“Irwer, Irwer, Irwer. Bons olhos te vejam, amigo.”
diz o halfling estendendo a mão na direcção do
elfo.

“Acho que estamos em muito maus lençóis.”
diz Irwer, enquanto o grupo recupera o fôlego.

“Tolman Tannelly...” diz Irwer apreensivo,
apertando a mão do halfling.

Nas Aventuras Fantásticas, seguimos as aventuras de Irwer, mas quem decide o próximo
passo são vocês! Este mês não têm decisões para tomar mas fiquem atentos ao próximo
capítulo!

AVENTURAS FANTÁSTICAS
CAPÍTULO 18 - REGRESSO DO PASSADO

“Este é o vosso último aviso! Quem não tem
documentos, rua!” exclama a guarda, enquanto
todos os guardas se preparam para disparar.

“Lamento, mas não o podemos fazer.” diz Irwer,
desembainhando a sua espada. Todos os guardas
disparam sobre Irwer, mas uma parede de gelo
para as balas, quando Willem usa o que resta
das suas reservas de água para proteger Irwer.

Rapidamente, todo o grupos se move para
procurar abrigo enquanto os guardas se separam
para os rodear.

Dentro da carrinha, Zora grita “Mãe, deixa-me

sair que eu dou cabo deles!”

“Não Zora!” responde Valgoria, rodando sobre
si mesma, para se desviar de um tiro, cortando
um dos guardas no peito com a sua espada “É
demasiado perigoso aqui fora!”

Garnom avança sobre outros dois guardas,
com o escudo à frente para bloquear os tiros,
empurrando-os contra uma parede e batendolhes com o seu martelo de guerra, deixando-os
rapidamente inconscientes.

Barulho de pessoas a correr começa a soar
vindo do túnel que desce para a cidade e os

“Baixem as vossas armas e rendam-se!” grita
a guarda enquanto dezenas de outros guardas
armados saem do túnel e se põe em posição.

“Vá, vá! Não tens de ser assim! És meu
convidado aqui em Sandtrail! Vamos, vamos
para dentro, bebemos um copo e falamos sobre

“Não são guardas treinados, Irwer. Podemos
forçar a nossa entrada, Irwer!” comenta Irwer

os velhos tempos.” diz o halfling, virando-se e
dirigindo-se para dentro de Sandtrail.

sarcasticamente, imitando a voz de Garnom.
“Que bons velhos tempos?” pergunta Valgoria.
“Bem, em minha defesa, eu mandei dois ao
chão sozinho!” resmunga Garnom em resposta.

“Nada de mais…” suspira Irwer “Eu apenas
conduzi a Tizadraa até ele e ela matou-lhe a

“Nada a fazer agora. Vamos ter de nos render.”
diz Valgoria, atirando a sua espada para o chão.
Irwer e Garnom fazem o mesmo e todos juntos
saem de trás da carrinha, de mãos no ar.

“Dêem-me uma boa razão para nos vos fuzilar
neste momento!” grita a guarda.

“Porque são meus convidados, Alix.” diz uma
voz vinda de trás do grupo de guardas. Estes

família inteira.”
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guardas começam a recuar lentamente para se
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NÃO PERCAM NO
PRÓXIMO MÊS...
Este espaço em branco pode ser teu, ocupa-o!
“Em Abril águas mil”.

fizeram escolher este tema e mal podemos

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.
Vais deixar passar a oportunidade?

Já diz o ditado que este próximo mês

esperar por nos embrenharmos nesta

nos pode trazer chuva a mais.

descoberta.

Pois bem, não nos pareceu haver

Intrigados?

melhor altura do que esta para o nosso

Ansiosos?

próximo tema: Mundos Aquáticos.

Simplesmente confusos?

ESPECULATORIO@GMAIL.COM
OU PELO NOSSO FACEBOOK

Dos clássicos às novidades, em livros

Pois bem, venham connosco explorar estes

e jogos, vamos explorar um pouco

novos mundos!

mais sobre estes mundos diferentes
debaixo de água e as diversas formas
como nos são apresentados.
Será que têm um sistema de organização social semelhante ao que já
estamos habituados a ver?
Haverá tecnologia, combates, mistério? São muitas as questões que nos

