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CATARINA SANTOS

Estudei Biologia da Conservação
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necessidade, mas as minhas paixões
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webseries e clubes literários.
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oficíos mestre de nenhum. Gigantesco
nerd por comida, cerveja, RPG’s,
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continuamente em busca de mais.

EDITORIAL
«You take people, you put them on a
journey, you give them peril, you find out
who they really are.» [Joss Whedon]
As histórias que seguimos seguem
sempre este caminho: personagens que
lidam com diferentes desafios e pelo meio
demonstram quem são e como lidam com
o que os rodeia.
Po i s

bem,

isso

é

verdade

independentemente da personagem…
E

este

mês

mostramos

que

essas personagens não têm de ser
necessariamente pessoas. Robots, animais,
seres de outros mundos...a verdade é que
o seu caminho por mundos especulativos
tem muitas parecenças.
Venham descobrir mais sobre estas
personagens não humanas!
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SORTING HAT
Harry Potter, de J.K. Rowling
Bem, este chapéu, que se
diz ter pertencido a Godric
Gryffindor, tem um feitio
inesquecível e um papel bem
importante.
Usando legilimency (a capacidade de ler o que vai na cabeça
de alguém) consegue decidir em
que casa de Hogwarts colocar os
estudantes, bem como ajudá-los
a escolher se necessário.
Mas tomar a decisão de onde
colocar os estudantes nem
sempre é simples, o que leva
a que aconteçam “hatstalls”,
ou seja, momentos em que o
chapéu demora mais tempo a
decidir em que casa colocar as
personagens.
Exemplos? A Prof. McGonagall
e Peter Pettigrew, embora neste
último caso haja muita discussão sobre se a decisão foi
a mais acertada (não que o
chapéu aceite que poderá ter
errado...teimosia em demasia é
o que o caracteriza!)
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TREEBEARD
The Lord of the Rings, de J.R.R.
Tolkien
Pode parecer uma árvore à primeira vista mas Treebeard é um Ent,
os chamados “pastores das árvores”.
É o Ent com mais anos de vida,
lembrando-se do tempo em que os
Elfos ensinaram pela primeira vez
as árvores a falar.
Quando o conhecemos está em
Fangorn com os restantes Ents, que
decidem não se envolver com os
assuntos dos Homens.
Só saem deste isolamento
quando dois pequenos Hobbits lhes
fazem ver que o mal está a chegar
às suas portas.
Treebeard é crucial em derrotar
Saruman, no que ficou chamado
como “The Last March of the Ents”.
Não se sabe qual foi o seu
destino...
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FALKOR
Neverending Story, de Michael Ende

2

DEATH
Discworld, de Terry Pratchett

Conhecido como o dragão da
sorte, é o companheiro de Atreyu e
Bastian.

Desde a sua primeira aparição em
“The Color of Magic”, esta excelente
personagem cativa qualquer leitor.

O que poderão não saber é que
o seu nome original - Fuchur - foi
derivado do japonês - Fukuryuu mas foi alterado no inglês pois era
demasiado parecido com uma asneira
que não vamos registar aqui…

Com uma fonte especial para a
sua fala (toda em pequenas maíusculas, também conhecida como small
caps), a Death, que não tem cordas
vocais, fala directamente para dentro
da cabeça das pessoas, sem intervenção dos ouvidos, e a sua voz é
descrita com metáforas mórbidas,
como “o chocar de duas tampas de
caixão”.

Não tem poderes extraordinários,
o que o distingue é mesmo a sua
enorme sorte, que é visível ao longo
de toda a história.
Em geral, é um dragão sempre
optimista, que acredita mesmo que
ninguém deve desistir pois a sorte
irá encontrar-nos.

A Death adora gatos, que são dos
poucos seres que a conseguem ver,
e caril, que a mesma descreve como
“morder um cubo de gelo em brasa”.
Na verdade, toda a gente consegue ver a Death, mas o cérebro
dos mortais recusa-se a reconhecê-la.

1

MARVIN
The Hitch Hicker’s Guide to the
Galaxy, de Douglas Adams
Em primeiro lugar deste top
só podia estar Marvin, o andróide
paranóico.
Um protótipo da Sirius
Cybernetics Corporation, que
tentava aperfeiçoar a tecnologia GPP, ou seja, Genuine People
Personalities, Marvin vive em
constante estado de depressão.
É o robot que conhecemos
abordo da nave Heart of Gold e
é aqui que ficamos a saber que
tem um cérebro do tamanho de
um planeta e que, infelizmente,
raramente tem a oportunidade
para o usar como deve ser...
O que leva à sua depressão.
O que o torna ainda mais
divertido é o facto de, na versão
cinematográfica deste livro, a
sua voz ser interpretada por Alan
Rickman.
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(E UM BOCADINHO DE OUTUBRO)
Como diz o título, e muito bem, o

Ao mesmo tempo em Cascais, fomos

boa lição para nós: não termos inscrições não

os Duros do Norte, os Manfios do Bairro e os

Especulatório andou ocupado durante o mês

participar no Cascais Game Vault, onde pusemos

quer dizer que as pessoas não apareçam. Be

Cientistas Malucos a tentar acabar os desafios

de Setembro (e um bocadinho de Outubro

as pessoas a enfrentar os perigos do espaço

prepared!

da masmorra o mais depressa possível, mas

também!). Participámos em 3 (sim, leram bem,

profundo no HLS Mandrake e fizemos o nosso

3!) eventos diferentes, embora nem todos com

primeiro test run para o X-Crawl (se quiserem

No Domingo à tarde voltámos para mais

a mesma força (até porque dois deles eram nos

saber mais espreitem o artigo do Carlos na

uma ronda de ataque, desta feita para para a

Foi uma experiência imensamente divertida,

mesmos dias, mas vejam mais abaixo).

edição do mês passado).

primeira tentativa do nosso novo

já que os jogadores integraram muito bem

projecto - X-Crawl (a liga nacional

as suas personagens e entraram mesmo no

vai começar em breve, não percam

espírito de conseguirem o apoio da multidão

a hipótese de se inscreverem!).

através das acrobacias mais mirabolantes, as

mantendo a multidão sempre do seu lado para
os apoiar.

No início de Setembro aceitámos dois

Embora inicialmente não

desafios no mesmo fim de semana: participar

tenhamos pensado em ter a casa

numa mesa redonda na Spring It Con e

cheia no Sábado, na verdade

Passado num universo paralelo

dinamizar RPGs multi-mesa no Cascais Game

conseguimos três equipas

em que tudo o que conhecemos

Vault.

de exploradores intrépidos

hoje em dia existe, mas com

Como DM aconselho vivamente a

Para a Spring It Con, respondemos ao

que tentaram recuperar a

magia à mistura, o X-Crawl é um

experimentarem jogar, é um ambiente que

desafio do Grupo de Roleplayers de Lisboa e

informação de dentro da nave

desporto violento que atingiu

pede criatividade, imaginação e acima de tudo

o Carlos foi representar o Especulatório numa

HLS Mandrake, e explodir com

uma popularidade brutal e que

vontade de fazer coisas diferentes! Tivemos

mesa redonda sobre RPGs, onde se falou um

a nave. Foi uma tarde bem

gera grandes massas de dinheiro

equipas espectaculares e confesso que tenho

pouco sobre a origem e a evolução dos jogos de

passada, com muito combate, estratégia e até

e oportunidade para jovens aventureiros

dificuldade em saber quem se divertiu mais,

personagem, focando-se claro na experiência

experiências um pouco horrendas (perguntem

ganharem fama e prestígio! Só têm é de

se os jogadores, se os DMs. Foi um maneira

das pessoas em Portugal.

à equipa responsável por começar a auto-

sobreviver...

mesmo muito boa de começarmos este novo

destruição da Mandrake). Foi também uma

Nesta aventura inicial tínhamos três equipas:

mortes mais espectaculares e, é claro, os critical
hits (e misses).

projecto.
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No terceiro jogo, o “Cronograma”, os

divertido mostrar aos jogadores tipos de RPGs

Em geral foi um fim de semana muito bom,

dia 30) e no início de Outubro (adivinharam,

jogadores tinham de colocar à vez, livros por

diferentes, nomeadamente o Dread que, em vez

cheio de novas caras a juntar às conhecidas

dia 1) respondemos ao convite do Fórum

ordem cronológica da primeira edição e quem

de rolar dados, sempre que se quer fazer algo

e com muita emoção à mistura. Um evento

Fantástico, e da Liga de Steampunk de Lisboa,

ficasse sem livros primeiro ganhava.

difícil temos de tirar uma peça de uma torre de

claramente a repetir na próxima edição

jenga. Se ela cair, o jogador morre.

(deixamos já aqui a dica!).

que organizaram o Fórum Fantástico 2017

Por fim, as equipas tiveram de procurar

juntamente com a EuroSteamCon 2017,, e

pares compostos por títulos de livros com os

É um conceito muito giro, aliado ao facto de

participámos num painel onde falamos um

respectivos autores. mas num caixote cheio de

ser um RPG muito virado para ambiências de

pouco sobre o nosso projecto, quais as origens

pedaços de papel umas vezes em branco, outras

terror e mistério.

e os nossos planos planos futuros e, claro,

vezes não.

organizámos várias actividades.

A maior novidade foi o nosso Especulando

Queremos aproveitar para agradecer à
organização do Grupo de Roleplayers de
Lisboa, ao Cláudio Santos, da organização do

Uma experiência sem dúvida a repetir, com

Cascais Game Vault, e ao Rogério Rodrigues,

muita diversão, risadas e até aprendizagem à

da organização do Fórum Fantástico, pelos

mistura!

convites para participarmos nestes eventos.

sem Fronteiras, um jogo vindo das nossas
mentes (talvez demasiado) criativas, uma

Para além disso também queremos

mistura de jogo literário com jogos sem

também agradecer especialmente ao Daniel

fronteiras.As equipas de dois jogadores tiveram

(o nosso DM convidado e membro honorário)

de fazer 4 provas diferentes e quem ganhasse

por toda a ajuda. É de frizar que sem ele não

mais pontos no fim era o vencedor. Os quatro

teríamos as introduções espectaculares que

jogos foram: “Trivia”, “Encontra o Objecto”,

temos tido em todos os nossos RPGs!

“Cronograma” e “Encontra os pares”.
Na “Trivia” fizemos uma série de questões,

Para 5ª edição escolhemos o Defiance

Por fim queremos agradecer a todos os

umas mais óbvias, outras para os mais

in Phlan que permite aos jogadores ter uma

participantes, sem todos vocês estes eventos

No dia 1 à tarde fizemos 3 pequenas sessões

amostra do que é ser um mercenário que escolhe

não teriam sido o sucesso que foram.

de RPGs para dar a conhecer o mundo de 5ª

os seus trabalhos e que está nas primeiras fases

Obrigado!

No “Encontra o objecto”, dizíamos uma

edição de D&D, Dread, Pathfinder e o nosso

de procurar experiência e reconhecimento.

Que venham mais meses assim!

citação de um livro e os jogadores tinham de

já conhecido RPG para miúdos da Wizards

correr até a uma mesa repleta de pequenos

“Monster Slayers: Heróis dos Elementos”.

conhecedores do assunto, sempre focados em
livros de ficção especulativa, claro.

objectos e escolher o que achavam que
correspondia a essa citação.

Por fim, no cenário de Pathfinder os
jogadores tiveram a oportunidade de serem

Apesar de normalmente os nossos jogos

Goblins à procura de fogo de artifício, porque

utilizarem a 5ª edição, achámos que seria

ser bonzinho nem sempre é o mais divertido!

A Equipa do Especulatório
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Especulando a Realidade

Folhas e Rabiscos

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.

que o vosso texto em frases curtas fluísse

à vontade em repetir deliberadamente palavras

naturalmente? A vossa frase longa está clara

ou eventos? Notaram outras palavras que

Este mês sabemos que não têm tempo para

a escrever assim? Foi difícil escrever sem

o suficiente para ler do início ao fim sem terem

costumam repetir? O que acharam do estilo

ler longos artigos sobre técnicas de escrita,

nenhum tipo de pontuação? Notaram que o

que voltar atrás, porque já não se lembram do

de escrita que gerou o exercício?

já que de certeza que se comprometeram a

vosso estilo de escrita mudou ou que tiveram

que estavam a ler? Qual dos exercícios vos foi

escrever 50.000 palavras em 30 dias.

uma abordagem diferente ao tema do que o

mais díficil de escrever?

Sendo assim, deixamo-vos com uma série

normal?

CELIBATO DE ADJECTIVOS
Escrevam entre 200 a 350 palavras de

de pequenos exercícios de desbloqueio que

AS COISAS BOAS VÊM AOS… TRIOS?

descrição (nada de diálogo!) sem usarem

Parte 1: Escrevam aproximadamente 150

adjectivos ou advérbios. Tentem descrever

esperamos vos possam ajudar a aumentar a

NEM 8 NEM 80

vossa contagem de palavras escritas!

Parte 1: Escrevam entre 100 a 150 palavras

palavras que incluam pelo menos 3 repetições

uma cena ou acção usando apenas verbos,

E se quiserem mais motivação para escrever

em frases de 7 ou menos palavras. Mas usem

de um nome, verbo ou adjectivo. Usem uma

nomes, pronomes e artigos. Podem ter que usar

espreitem o nosso novo projecto: o podcast

frases gramáticamente correctas! Nada de

palavra bem visível, nada de “e”, “disse” ou “um”.

advérbios de tempo (agora, antes, depois, etc)

dedicado ao NaNoWriMo - Senta-te e Escreve!

fragmentos e exclamações para encher

Parte 2: Escrevam entre 350 a 1000 palavras

palavras! Escrevam uma cena tensa, como um

em que repetem algo estrutural na vossa

Para pensarem depois: A vossa descrição

DAR UMA DE SARAMAGO

ladrão a entrar num quarto em que alguém

história. Algo é dito ou feito três vezes, ou algo

ficou completa sem o uso de adjectivos ou

Escrevam entre 150 a 350 palavras sem

está a dormir.

que é primeiro dito e depois feito, talvez por

advérbios, ou acham que poderia ser melhorada

personagens diferentes, sempre em grupos de

com a introdução de um ou outro pelo meio

3!

do texto? Notem o tipo de expressões a

mas tentem não exagerar.

pontuação, nem parágrafos, nem nenhum

Parte 2: Escrevam entre 100 a 150 palavras

modo de interromper a narrativa. Escrevam

numa única frase. Usem uma cena emocional,

sobre um grupo de pessoas envolvidas numa

como um momento em família junto a uma

Para pensarem depois: Leiam os vossos

que tiveram que recorrer para evitarem usar

actividade apressada, confusa, caótica, tal

cama de hospital, ou à volta de uma mesa de

textos em voz alta, ou peçam a alguém para os

advérbios e adjectivos. Possivelmente usaram

como uma revolução ou um acidente.

jantar em que se revelam segredos.

ler, e vejam se eles identificam as repetições. São

verbos que nunca tinham usado, ou fizeram

muito óbvias ou demasiado subtis? Sentiram-se

recurso a mais metáforas que o normal?

Para pensarem depois: Como se sentiram

Para pensarem depois: Conseguiram

N ove m b ro 2 0 1 7
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Folhas e Rabiscos
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os tempos verbais que usaram. Notam muita

Escrevam entre 350 a 450 palavras

diferença nas duas versões da história?

(uma página aproximadamente) sobre uma

Sentiram-se mais à vontade a escrever no

personagem de idade que está a fazer algo

passado ou no presente?

- como jardinar, lavar a loiça ou formatar um

DIÁRIO DE UM INTERNAUTA PERDIDO NO ESPAÇO ESPECULATIVO

Tal como todas as outras pessoas perdidas

Se qualquer destes métodos vos dá

no espaço especulativo, também eu ouvi falar

palpitações e aumenta a vossa pressão

do Mês (Inter)Nacional de Escrever um Livro.

arterial então experimentem o novo modo de

texto- ao mesmo tempo que pensa num evento

CONCLUSÃO

que aconteceu na sua infância. A ideia é que

Esperamos que estes pequenos exercícios

E o melhor conselho que posso oferecer

estímulos, que vos proporciona um ambiente

vão saltar pelo menos duas vezes entre os dois

vos tenham ajuda a desbloquear a vossa escrita

a todos os malucos que façam intenções de

calmo e neutro para escrever (com sons do mar

tempos - o “agora” (onde a personagem está a

e que tenham aumentado a vossa contagem de

participar neste projecto mundial é - usem a

ou passarinhos), mas que se cala sempre que

fazer algo mundano) e o “antes” (o evento na

palavras para o NaNoWriMo!

aplicação Write Or Die.

param durante muito tempo, para vos alertar

sua infância em que está a pensar) - ao longo
do vosso texto.
Parte 1: Escrevam todo o texto no Presente

Já sabem que qualquer escrita conta, o que
interessa é sentarem-se em frente à página e
escrever palavras!

personagem claros para o vosso leitor, sem

Write or Die é uma aplicação disponível
online para Windows, Mac, Linux e para

ou no Passado (escolham um deles), mas
façam os saltos no tempo na cabeça da vossa

que deviam estar a escrever.
Parece mais giro certo?
Certamente menos stressante…

download para iOS, que pretende oferecer
Boa sorte este mês e vão acompanhando as
nossas (des)aventuras no nosso podcast.

motivação para continuar a escrever.

Se quiserem ainda mais opções, como

Essa motivação vem na forma de apitos

aranhas a saltar-vos para o ecrã, ou as colunas

irritantes e um fundo vermelho de alerta

aos berros sempre que pararem, têm a opção

sempre que param de escrever! Também

paga que vos permite definir com mais detalhe

mas desta vez escrevam o “agora” no presente

podem escolher o modo kamikaze, que apaga

como querem que este website vos motive

e o “antes” no passado. Não tentei escrever

as palavras que já escreveram sempre que

(torture?).

exactamente as mesmas palavras mudando

deixam de ser produtivos.

serem demasiado óbvios, claro.
Parte 2: Escrevam a mesma história de novo,

os tempos verbais. Deixem que o tempo verbal

Catarina

Não é giro?!

em que estão a escrever influencie a forma
como contam a mesma história.

de palavras para o NaNoWriMo, não hesitem
Para começarem basta selecionarem um

Para pensarem depois: Quão fáceis, ou

período de tempo e o número de palavras

desastrosos, foram os vossos saltos no tempo?

que querem alcançar nesse tempo, e toca a

Os tempos verbais que usaram adequaram-se à

escrever!

história? Caso achem que não, podem sempre
voltar a escrever a mesma história invertendo

Se estão a ficar atrás na vossa contagem

Não se esqueçam que não podem parar!

em testar o Write Or Die. De certeza que vão
escrever mais (e chorar de stress também…)

Catarina

Especulatório

VIAGENS NO TEMPO

13

12

Folhas e Rabiscos

Lancem Iniciativas

Nesta secção, analisamos as nossas personagens preferidas pelos olhos de um
jogador,desconstruindo e recriando-as através do sistema de RPG Pathfinder

Neste mês dedicado a personagens

bastante interessantes para qualquer classe

não humanas, vamos fazer um Workshop de

que use armadura pesada, pois têm uma velo-

Personagens um pouco diferente e olhar para

cidade base de 40 pés, mitigando assim um

um suplemento não oficial de Pathfinder dedi-

pouco a penalidade à velocidade causada por

cado aquelas adoráveis criaturas criadas para

usar este tipo de armaduras.

crianças e adoradas por adultos: Póneis.
No suplemento Ponyfinder, vamos olhar

Têm ainda um bónus de +2 aos saves contra

mais para a parte da raça Ponykind e para as

venenos, magia e spell-like abilities, bem como

suas várias iterações, pois os Ponykind são

a feat Endurance de borla, um bónus de +4 ao

como os Tieflings ou os Aasimar, têm várias

seu CMD contra Trips, por serem quadrúpedes,

sub-raças.

e 50% de capacidade de carga extra.
Como se não bastasse, ainda têm low-light

Ora, os Ponykind são Fey, para grande surpresa minha. Estava à espera que fossem
Magical Beasts.
Com os bónus aos Ability Scores Constitution
e Wisdom e penalidade a Dexterity, os Ponykind
dão bons Clerics e Kineticists. Também são

vision e uma feat extra em nível 1!
De base os Ponykind já arrasam com a
maioria das raças em termos de habilidades,
mas também têm alguns defeitos, na forma da
habilidade Fingerless.

N ove m b ro 2 0 1 7

Em geral, a raça Ponykind, mesmo com o

não têm sequer mãos nem pés, mas sim cascos.

problema do Fingerless, continua a estar bas-

Isto, como devem imaginar, levanta alguns

tante acima da maioria das outras raças. No

problemas, que os criadores resolveram com

entanto, se adicionarmos ainda as sub-raças,

a habilidade Fingerless.

as coisas ficam ainda melhores.

Esta habilidade faz com que qualquer Hand
ou Ring Slot Item se adapte magicamente para

PEGASUS

ser tornar numa bracelete, podendo então ser

Os Pegasus trocam os Ability Scores normais

usada nas patas.

dos Ponykind por bónus a Dexterity e Wisdom e

Para além disso, qualquer Foot Slot Item

penalidade a Strength, fazendo óptimos Rogues

adapta-se para cobrir os quatro cascos e não

ou outras classes mais ágeis. Para além disso,

só dois e, como têm cascos, podem usar ferra-

os Pegasus ainda ganham Fly como class skill,

duras em vez de Foot Slot Items.

um flight speed de 30 pés - mas não podem
voar com armadura média ou pesada - e podem

Para fazer magia, os Ponykind podem usar
os seus cascos ou, no caso de algumas sub-

andar em nuvens ou nevoeiro como se fossem
sólidos.

raças específicas, os seus cornos para fazer

Para isto, eles perdem a resistência a venenos,

Touch Attacks, bem como para todos os com-

magia e spell-like abilities. Apesar disso, contin-

ponentes somáticos dos feitiços.

uam a ser excelentes rogues, com o voar e o

Os Ponykind podem ainda usar a sua boca
como a sua mão primária para usar armas ou

andar nas nuvens, fazendo com que ataques
furtivos sejam ainda melhores.

outros items que seja preciso segurar neles
para usar, o que significa que não podem usar

UNICORN

armas de duas mãos ou duas armas ao mesmo

Os Unicorns trocam os Ability Scores normais

tempo.

dos Ponykind por bónus a Constitution e

Para terminar, os Ponykind dão dano de

Intelligence e penalidade a Dexterity. Os Unicorns

Unarmed Attacks igual a qualquer outro Medium

perdem também as resistências para ganhar um

Humanoid e os seus ataques são considerados

bónus à concentration e Unseen Servant e Light

Unarmed Attacks, e não Natural Attacks.

como spell-like abilities. Claramente os Unicorns
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Ponykind por bónus a Wisdom e Intelligence, e

CLOCKWORK

DOPPELGANGER

a penalidade à Dexterity é um pouco má para

as resistências por um bónus a Linguistics e

Querem jogar com Ponykind mas adoram

Os Doppelgangers muito simplesmente

Evocation Casters, pois os ranged touch attacks

pela capacidade de não se poderem evene-

usam a Dexterity. No entanto, continua a ser

nar acidentalmente quando aplicam veneno

Os Clockwork têm os mesmo Ability Scores

uma sólida escolha.

numa arma. Podem dar Witches interessantes,

que a raça - ou sub-raça - que escolheram, com

mas os Unicorns e os Pegasus continuam a

a adição que a penalidade da raça ou sub-raça

ser escolhas mais sólidas.

aumenta.

LEATHER WING
Basicamente Pegausus versão morcego, os

steampunk?

Para além disso, ainda ganham um bónus de

ganham a habilidade de se transformar noutros
Ponykind, ganhando um bónus a disguise checks
para se fazer passar por outros Ponykind.

GEM PONY
Os Gem Pony, com o seu couro cristalino,

Leather Wings trocam os Ability Scores normais

ganham um bónus ao AC contra Rays e, uma

dos Ponykind por bónus a Constitution e Wisdom

vez por dia, podem deflectir um Ray attack

e penalidade a Charisma. Como os anteriores,

direccionado a eles como se tivessem a feat

também perdem as resistências para ganhar

Deflect Arrows. Para além disso, ainda ganham

um flight speed de 30 pés - mas não podem voar

um bónus de +2 contra Fear Effects e, uma vez

com armadura média ou pesada - e darkvision.

por dia, podem voltar a rolar um d20 que tenha

Os Leather Wings ainda recebem uma penali-

dado 1, usando o segundo resultado. Podem

dade aos saves contra magia ou outros efeitos

não ser tão interessantes como os Clockwork

com o descritor Light. Até agora, os Leather

mas, tirando algumas classes que precisem

Wings são claramente inferiores às outras

Para além destas sub-raças, existem ainda

+2 em saves contra doenças, venenos, efeitos

mesmo da feat extra dos Ponykind, são uma

sub-raças e, a menos que estejam à procura de

um grupo de ad-ons para juntar ou à raça

que causem fatiga ou exaustão, e efeitos que

boa adição a qualquer sub-raça.

algo mais temático, eu não o aconselho quando

base ou às sub-raças.

afectam a mente.

comparado ao Pegasus.

SEA HORSE

Para além disso, os Clockwork não precisam
CHAOS HUNTER

de comer nem beber, pois são máquinas, mas

E são estes os Ponykind.

O Chaos Hunter troca a feat extra por um

podem à mesma ingerir poções. Também não

Com Ability Scores bastante fortes e algumas

Os Sea Horses são em tudo iguais aos

bónus ao AC e ao CMB para grapples com

Ponykind normais, mas trocam as resistências

Chaotic Outsiders e um bónus aos Will saves.

Sem contar com a temática extremamente

por um swim speed de 40 pés. É isso.

Numa campanha mais temática, como, por

específica, não vejo qualquer razão para não

exemplo, “Wrath of the Righteous”, pode ser

juntar isto a qualquer sub-raça de Ponykind,

uma óptima adição à party.

pois os extras são extremamente poderosos.

ZEBRA
Os Zebras trocam os Ability Scores normais dos

CONCLUSÃO

precisam de dormir nem respirar.

habilidades extra bastante boas, acho que é
uma raça interessante para jogar, desde que o
vosso GM a autorize!

Carlos
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MAGIA VS. CIÊNCIA
Depois de dois meses de intensa competição
para saber “Qual a melhor forma de salvar o mundo?”,
chegámos às nossas meias-finais.
Do lado da equipa Magia, os livros que passaram
a esta fase foram: “The Redemption of Althalus”,
de David e Leigh Eddings, e “The Final Empire”, de
Brandon Sanderson. A equipa Ciência tem como
representantes nesta fase “Seveneves”, de Neal
Stephenson, e “Foundation” de Isaac Asimov.
Como sempre estas análises estão repletas de
spoilers! Não digam que não avisámos!
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, de forma a explorarmos
um pouco mais sobre as diferentes formas de salvar
o mundo que cada volume nos mostra.
Cada equipa terá que competir entre si mesma,
para eleger um representante para a grande Final.
Já sabem que só vocês podem decidir quem vai à
grande final! Votem aqui!
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OS TRÊS GRANDES MOMENTOS

1. O primeiro momento em que percebemos a extensão do conhecimento obtida pela nova ciência da Psicohistória, após o julgamento do seu criador Hari Seldon, que foi condenado ao exílio por traição, numa aparente derrota.

1. A explosão da Lua na primeira página é algo de fantástico. Mas a descoberta que os pedaços originais da Lua não vão ficar quietinhos no seu lugar em órbita à volta da Terra despoleta toda a reacção da espécie humana para sobrevive.

“ (...) My boy, in a plan such as ours, the actions of others are bent to our needs.”
“Have you been preparing to leave for two years?”
“Two and a half. Of course, we could not be certain that it would be (the planet) Terminus he would choose, but
we hoped it might be and we acted upon that assumption—”
(...) And as for the rest, I will die soon, and you will see more than I. (...) But then, I have accomplished in life what
I have intended and under what circumstances may one better die.”
“And after you die, sir?”
“Why, there will be successors—perhaps even yourself. And these successors will be able to apply the final touch
in the scheme and instigate the revolt on Anacreon at the right time and in the right manner. Thereafter, events
may roll unheeded.”
2. A primeira “Seldon Crisis”, que resulta num golpe político, e a primeira vez em que a existência de poder nuclear apenas em
Terminus resolve uma tentativa de conquista do planeta da Fundação
“You will be faced with a series of crises, as you are now faced with the first, and in each case your freedom of
action will become similarly circumscribed so that you will be forced along one, and only one, path. You are an island
of nuclear power in a growing ocean of more primitive energy; but are helpless despite that, because of your lack
of metals. You see, then, that you are faced by hard necessity, and that action is forced on you. The nature of that
action—that is, the solution to your dilemma—is, of course, obvious!”
Hardin looked up to see Pirenne facing him, eyes tragic and lips trembling.
The chairman’s voice was firm but toneless. “You were right, it seems. If you will see us tonight at six, the Board
will consult with you as to the next move.”
They shook his hand, each one, and left; and Hardin smiled to himself. (...) For they were
scientists enough to admit that they were wrong - but for them, it was too late. He looked at his watch. By this
time, it was all over. Lee’s men were in control and the Board was giving orders no longer.
The Anacreonians were landing their first spaceships tomorrow, but that was all right, too. In six months, they
would be giving orders no longer. In fact, as Hari Seldon had said, and as Salvor Hardin had guessed since the day
that Anselm haut Rodric had first revealed to him Anacreon’s lack of nuclear power—the solution to this first crisis
was obvious. Obvious as all hell!
3. O final deste primeiro livro da série acaba com mais uma resolução pacífica para a Terceira “Seldon Crisis”, de novo aproveitando o enorme poder nuclear que a Fundação detém. Sem dúvida um excelente exemplo de como o poder económico e comercial pode suplantar o poder militar.
“Korell is now at war with us. Consequently our trade with her has stopped. But (...) in the past three years she
has based her economy more and more upon the nuclear techniques which we have introduced and which only we
can continue to supply. Now what do you suppose will happen once the tiny nuclear generators begin failing, and
one gadget after another goes out of commission?
When two years of the stalemate have gone, the machines in the factories will, one by one, begin to fail. Those
industries which we have changed from first to last with our new nuclear gadgets will find themselves very suddenly
ruined.
Arbitrary rulers throughout history have bartered their subjects’ welfare for what they consider honor, and glory,
and conquest. But it’s still the little things in life that count—and Asper Argo won’t stand up against the economic
depression that will sweep all Korell in two or three years.”
“So then,” said Jael, “you’re establishing a plutocracy. You’re making us a land of traders and merchant princes.
Then what of the future?”
Mallow lifted his gloomy face, and exclaimed fiercely, “What business of mine is the future? No doubt Seldon has
foreseen it and prepared against it. There will be other crises in the time to come when money power has become
as dead a force as religion is now. Let
my successors solve those new problems, as I have solved the one of today.”
And so after three years of a war which was certainly the most unfought war on record, the Republic of Korell
surrendered unconditionally, and Hober Mallow took his place next to Hari Seldon and Salvor Hardin in the hearts
of the people of the Foundation.
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“We’ll see an increasing number of meteorite impacts. Some will cause great damage. But overall, life is not
going to change that much. But then”—he clicked again, and the plot bent sharply upward, turning white—“we are
going to witness an event that I am calling the White Sky. It’ll happen over hours, or days. The system of discrete
planetoids that we can see up there now is going to grind itself up into a vast number of much smaller fragments.
They are going to turn into a white cloud in the sky, and that cloud is going to spread out. “ (...) “A day or two after
the White Sky event will begin a thing I am calling the Hard Rain. Because not all of those rocks are going to stay up
there. Some of them are going to fall into the Earth’s atmosphere.”By ‘some,’” Doob said, “I mean trillions. It is going
to be a meteorite bombardment such as the Earth has not seen since the primordial age, when the solar system was
formed,” Doob said. (...) “The entire surface of the Earth is going to be sterilized. Glaciers will boil. The only way to
survive is to get away from the atmosphere. Go underground, or go into space.”
(...)“Just how long is the Hard Rain going to last?”
Doob said, “My best estimate is that it will last somewhere between five thousand and ten thousand years.”
2. O final da segunda parte deste livro mostra-nos o que acontece depois de todos os planos e ideias terem sido implementados
para tentar salvar a espécie humana.
The meeting would later be known as the Council of the Seven Eves. (...)
A sharp rapping noise brought the room to attention. Heads turned toward the Banana’s window. (...) It was a
lump of clay, some wires, and an electronic gadget. She depressed a button on the gadget and it began to count
down from ten minutes. (...)
“That’s a demolition charge,” Ivy said. “It’s going to kill us all ten minutes from now if she doesn’t take it off the
window.” She turned to survey the room. “Well, what is her point?” Julia demanded.
“I think my friend is trying to tell us that if we can’t settle this in ten minutes, the human race doesn’t deserve to
go on existing,” Ivy said. They all sat silently for perhaps half a minute before Moira said: “How’s this: every woman
decides what is going to be done with her eggs. (...) “One alteration—one improvement—of your choice, applied to
the genome of the fertilized ovum that will grow into your child. And your child only. You cannot force it on any of
the others. (...) Your child, your choice.”
Ivy glanced at the timer outside. “Are there any questions? We have eight minutes remaining.” (...) Ivy looked each
of them in the eye, then turned toward the window and gave a thumbs-up. Dinah’s eyes, seen through the glass of
the window and the dome of her space suit’s helmet, pivoted to focus on that. She nodded. Moira smiled and put
her thumb up. This too was noted by Dinah. Then Tekla. Then Luisa, Camila, Julia. All eyes were on Aïda.
(...) Smiling, Aïda thrust her hand out, thumb down. “I pronounce a curse,” she said. (...) “This is not a curse that I
create. It is not a curse on your children. No. I have never been as bad as you all think that I am. This is a curse that
you have created, by doing this thing that you are about to do. (...) Because make no mistake. What you have decided
to do is to create new races. Seven new races. (...) “I pronounce it,” she said, then slowly rotated her hand until her
thumb was pointed up.
3. Por último, o início da Terceira parte de Seveneves começa 5000 anos depois, e mostra-nos o resultado de todas as decisões que
foram tomadas na meia dúzia de anos a seguir à explosão da Lua.
“At the dawn of the Fifth Millennium, about a thousand years ago, the first new habitat in geosynchronous orbit
had been constructed. It was called Greenwich because it was positioned above Old Earth’s prime meridian. (...)
Meridian Greenwich was one of eight equidistant points plotted around the ring. The other seven, proceeding west,
acquired the names Rio, Memphis, Pitcairn, Tokomaru, Kyoto, Dhaka, and Baghdad.
It had become clear within the first few generations after the Council of the Seven Eves that the seven races
were going to be around forever. They were as permanent in the human picture as toenails and spleens. Though no
official policy had ever been proclaimed to that effect, they had tended to vote with their feet.
Rio had become predominantly Ivyn. Moirans had flocked to Memphis, and Teklans to the next one around
the arc in that direction, which was Pitcairn. Baghdad, flanking Greenwich on the other side, had been settled by
Dinans. Proceeding east from Baghdad, Dhaka had filled up with Camites. Aïdans and Julians had found a way of
expressing their perpetual sense of alienation from the other races by opting for the Antipodean habitats of Kyoto
and Tokomaru respectively; closing the ring, this brought the Julians, on their eastern end, up against the Teklans’
western extremity (...).
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OS TRÊS GRANDES MOMENTOS

1. O momento que leva o nosso ladrão até à casa no final do mundo, e nos apresenta um dos vilões da história.

1. Um dos melhores inícios em termos visuais, este momento mostra-nos tudo o que corre mal nest mundo.

“I should warn you that I don’t work cheap, though.”
“I didn’t expect you to, Althalus. This thing my friend in Nekweros wants is quite large and very heavy, and I’m
prepared to pay you its weight in gold if you’ll steal it for me.” “You just managed to get my undivided attention, Ghend.”
“Are you really as good a thief as everyone says you are?” Ghend’s glowing eyes seemed to burn more brightly.
“I’m the best,” Althalus said with a deprecating shrug. “He’s right about that, stranger,” Nabjor said, bringing Althalus
a fresh cup of mead. “Althalus here can steal anything with two ends or with a top and a bottom.”
“That might be a slight exaggeration,” Althalus said. (...) “What exactly is it that this man in Nekweros wants
badly enough to offer gold for it—some jewel or something like that?”
“No, it’s not a jewel,” Ghend replied with a hungry look. “What he wants —and will pay gold for—is a book.”
“You just said the magic word ‘gold’ again, Ghend. I could sit here all day and listen to you talk about it, but now
we come to the hard part. What in blazes is a book?”
2. Depois de passar uns tempos na casa no final do mundo, a aprender o que é um livro, Althalus está finalmente pronto a sair na
sua aventura, que inclui encontrar o resto do grupo que irá salvar o mundo.
“We have to pick something up in Arum?” “The Knife, yes.” (...) It has writing on the blade. There are some people
we’re going to need, and we’ll recognize them because they’ll be able to read that writing.”
“Isn’t that just a little exotic? Talk to your brother and find out who these people are. Then we’ll chase them
down and get on with this.”
“It doesn’t work that way, Althalus. Situations change. If things have happened one way, we’ll need certain people. If
they’ve happened in another way, we’ll need different people. Circumstances decide exactly who we’re going to need.”
“Wouldn’t that mean that the writing on the knife blade changes as the circumstances change?”
“No. It’s not the writing that changes, pet. It’s the reading.”
“Wait a minute. Doesn’t the writing mean the same thing to everybody?”
“Of course it doesn’t. Everybody who reads any writing gets a different meaning from it. When you look at the
writing on the blade, you’ll see a certain word. Other people will see a different word. Most people won’t see words
at all—only decorations. The people we want will see a word, and they’ll say that word out loud.”
“How will we know that they’ve read it right?”
“We’ll know, pet. Believe me, we’ll know.”
3. A batalha final pelos livros dos deuses, depois de muitas viagens para trás e para a frente pelas portas do tempo, acaba com
uma porta para Nenhures e Nunca.
“Close the door, Ghend,” Althalus told him. “The fire will go out if you close the door. Pull your mind together and
close that door. Shut out Nahgharash and Daeva. This is your only chance to escape.”
“Escape?” Ghend shrieked. “The world is within my grasp, you fool! I can have it all—forever!”
“Not without your Book, you can’t, and you’ll never reach that Book in time to use it. You’ve lost, Ghend. I’ve
beaten you. If you’ll admit that, you might live. If you refuse, you haven’t got a chance. Choose, Ghend. Make your
choice now, so that we can get on with this. Time’s running out.”
“I will have my Book!” “Are you sure?”
(...) Ghend, wreathed in flame, hesitated a moment, and then he cast his fiery sword aside and reached out with
both arms as if to seize up all three Books. But as his hands plunged into the golden light, the song of the Knife
soared, and with a startled oath Ghend jerked his hands back.
(...) “You can take your Book, if you think you must, but ours stay right where they are. Quickly, Ghend. Time’s
almost run out.” Ghend’s answering snarl was almost bestial as he snatched up the smoldering black Book. “You
haven’t heard the last of this, Althalus!” he shouted as he turned back toward the door.
There was a sudden hollow sound as the door beside Dweia’s window vanished. The archway that had enclosed
it became a formless hole filled with the empty darkness of Nowhere and Nowhen.
Ghend, armored in fire and still clutching his burning Book, flailed about with his free arm, desperately seeking
something he could cling to as the emptiness beyond the doorway drew him across the smooth marble floor of
the tower room. And at the last moment, he looked with pleading eyes at the face of his enemy and reached out a
supplicating hand. “Althalus!” he cried. “Help me!” And then he vanished through that awful doorway with his Book
still clutched to his breast, and his scream faded behind him as he fell forever into the nothing that had finally
claimed him.
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“Ash fell from the sky.
(...)Hundreds of people in brown smocks worked in the falling ash, caring for the crops. There was a sluggishness
to their efforts—but, of course, that was the way of the skaa. (...)
Tresting turned to the man standing beside him on the hill. “One would think,” Tresting noted, “that a thousand
years of working in fields would have bred them to be a little more effective at it.”
(...) “These are actually quite diligent compared to those inside Luthadel. You have more … direct control over your
skaa here. How many would you say you lose a month?”“Oh, a half dozen or so,“Some to beatings, some to exhaustion.”
“Runaways?” “Never!” Tresting said. “When I first inherited this land from my father, I had a few runaways—but I
executed their families.(...) I’ve never understood men who have trouble with their skaa—I find the creatures easy
to control, if you show a properly firm hand.”
The obligator nodded, standing quietly in his gray robes. He seemed pleased—which was a good thing. The skaa
weren’t actually Tresting’s property. Like all skaa, they belonged to the Lord Ruler; Tresting only leased the workers
from his God, much in the same way he paid for the services of His obligators.
2. O momento da grande reviravolta deste livro vem quando Kelsier morre em frente a centenas de pessoas oprimidas, mas antes
leva consigo um dos seus mais mortais inimigos
Too many skaa have died already, he thought, flaring his metals. Hundreds. Thousands. Hundreds of thousands.
Not today. No more. (...) “Go!” he told the prisoners, jumping down and landing lightly in the street. He spun. And
came face-to-face with a tall figure wearing a brown robe. (...) “Let’s do it, then,” Kelsier said. (...) Skaa crowded the
roads. Prisoners cried out, calling his name. Heat from a smoky sun burned the streets. And ash fell from the sky. (...)
The Inquisitor howled in pain, reaching clawlike hands for Kelsier, moving as if to jump forward. (...) “I’m glad you
talked me into this,” he said quietly. Then he swung with
a two-handed blow, slamming the axehead through the Inquisitor’s neck and into the wood behind. The Inquisitor’s
body slumped to the cobblestones. (...) Kelsier turned to face the crowd, suddenly feeling incredibly wearied. (...)
“The Survivor of Hathsin!” one whispered. “He killed an Inquisitor….” said another.
And then the chanting began. The skaa in the surrounding streets began to scream his name. (...) The peasants
began to press in, and Kelsier could feel their anger and hope.
Then it hit. Like a cloud moving before the sun, like a sudden storm on a quiet night, like a pair of fingers snuffing
a candle. An oppressive hand stifled the budding skaa emotions. The people cringed, and their cries died out. (...)
The Lord Ruler had arrived. (...)
Black ash fell lightly around the two men, bits of it curling and blowing in the faint wind.
“I killed you, once,” the Lord Ruler said, turning back to Kelsier.
“You tried,” Kelsier replied, his voice loud and firm, carrying across the square. “But you can’t kill me, Lord Tyrant.
I represent that thing you’ve never been able to kill, no matter how hard you try. I am hope.”
The Lord Ruler snorted in disdain. (...) The Lord Ruler ripped one of the spears from his own body, then slammed
it down through Kelsier’s chest. “Let the executions begin,” he said,turning toward his carriage and ripping out the
second spear, then tossing it aside.
3. E o momento que nos mostra o grande plano de Kelsier ao longo de toda a história vem quando finalmente os oprimidos se
revoltam, unidos em torno de uma nova religião.
“What’s that?” Dox asked. Vin turned, frowning. There was a pocket of light in the distance. Like … torches, lit in the
mists. Another one appeared to the east, near a skaa slum. A third appeared. Then a fourth. In a matter of moments,
it seemed like the entire city was glowing. “You insane genius …” Dockson whispered.
“What?” Clubs asked, frowning. “We missed it,” Dox said. “The atium, the army, the nobility … that wasn’t the job
Kelsier was planning. This was his job! Our crew was never supposed to topple the Final Empire—we were too small.
An entire city’s population, however …” “You’re saying he did this on purpose?” Breeze asked.
“He always asked me the same question,” Sazed said from behind. “He always asked what gave religions so much
power. Each time, I answered him the same….” Sazed looked at them, cocking his head. “I told him that it was because
their believers had something they felt passionate about. Something … or someone.”
“But, why not tell us?” Breeze asked.
“Because he knew,” Dox said quietly. “He knew something we would never agree to. He knew that he would have
to die.”
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POVOS E MARAVILHAS DE ROCAMOR
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

à execução de uma patifaria longamente
preparada.
Os rocamori são pouco atléticos e escas-

O S ROCAMORI
APARÊNCIA E CAPACIDADES
A avó Amelga é um excelente exemplo de
matrona. As pernas curtas e grossas assentam
em cascos espessos e rijos como pedra.
Sobrepõe à ampla cintura farto peito, provas
cabais do sucesso da Casa Perêre.
Na larga face destaca-se um par de intensos
olhos azuis sobre a pele muito escura, coberta
de complexa malha de rugas. Para compensar
a baixa estatura, eleva um denso emaranhado
de carapinha cinzenta no alto da cabeça.

Lenta no gesto, pensa mais rápido que voo
picado de morcego pesqueiro.
Tem como ninguém a capacidade de se
ocultar e de aparecer no momento certo, quase
sempre aquele em que as crianças passam

samente ágeis mas, em compensação, são
muito destros e destacam-se nas artesanias
delicadas.

usam calças de balão e as mulheres vestidos,
uns e outros muito ornamentados. Em viagem
substituem as sandálias por botas e cobremse com capas.

VIDA, EDUCAÇÃO E MORTE.
As rocamori têm a capacidade de controlar
a fertilidade, só engravidam quando querem
e, nesse caso, têm normalmente uma a três
crianças.
O usual é uma rocamori ter uma ou duas
gravidezes ao longo da vida. Mais do que isso

São excelentes comunicadores e adoram

é visto com estranheza ou mesmo considerado

conversar, negociar e envolver-se em dispu-

um comportamento impróprio. Pelo contrário, é

tas verbais. Não revelam dons especiais para

aceite sem problemas não terem filhos.

além de uma capacidade inata para se confundirem com o meio onde estão.

As crianças passam os primeiros anos de
vida na creche da casa, entregues aos cuida-

No dia-a-dia os rocamori adultos vestemse com calças, túnicas curtas com mangas
largas e sandálias.

dos dos idosos.
Os períodos de descanso passam-nos com
os pais.

Os membros mais idosos ou mais destaca-

Assim que atingem uma idade e desenvolvi-

dos de uma casa vestem uma túnica longa

mento em que possam ser úteis aos adultos,

que lhes chega ao joelho.

são encaminhados para a atividade em que se

Os jovens usam túnicas sem mangas. No
inverno sobrepõem à túnica um colete de lã,
como ou sem capuz.

revelam mais talentosos, mesmo que não seja
a atividade dos seus progenitores.
No entanto, passam desde aí a viver com os
pais, contribuindo para o seu sustento.

Especulatório
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A casa grande inclui uma série de espaços e

Para lá das habitações e outros edifícios

maria comum e, caso necessário, ficam aí

serviços partilhados por toda a família, onde se

do monte ficam as áreas agrícolas: pastagens,

Não raro as urbes dos rocamori incluem

hospedados durante a convalescença.

destacam: a cozinha com a respetiva despensa

hortas, pomares, etc. Na periferia há várias ata-

dentro de si ou têm na proximidade uma mata

e refeitório; a creche onde vivem as crianças

laias para vigilância do monte.

de djadiri. A mata é tratada como um bairro e

Quando atingem uma idade avançada e

mais pequenas e a hospedaria para os mais

deixam de poder desempenhar as tarefas a que

idosos; a enfermaria onde se tratam os doentes

As urbes agregam várias casas que vivem

se dedicaram ao longo da vida, os rocamori vão

e feridos; o recreio, espaço para jogos e lazer.

em bairros separados, murados e isolados uns

viver para a hospedaria, uma secção da casa
grande.

imponentes, altas e belas da urbe.

tem assento no senado.

dos outros.

A sociedade rocamori é muito igualitária,
as mulheres têm um estatuto social igual

Defronte da entrada principal da casa

O centro da urbe é ocupado pelo bairro

Cabe-lhes a partir daí organizar as tarefas

grande situa-se o terreiro para atividades ao

público, conjunto de funcionalidades partilha-

comuns como tomar conta das crianças, pre-

ar livre. Em torno da casa grande e do terreiro

das por todas as famílias: o senado onde se

Os homens especializam-se nas artesanias,

parar as refeições, tratar os doentes, cuidar dos

dispõem-se as camaratas, edifícios menores

reúnem os representantes das famílias para

extração de matérias primas, exploração dos

incapacitados.

com quartos individuais ou para casais onde

tomarem as decisões relativas à urbe; o ter-

animais e agricultura.

vivem os adultos, as oficinas e armazéns das

reiro, feira e espaço comum de lazer e inte-

As mulheres tratam do comércio e do entre-

Os Rocamori incineram os seus mortos

várias artes praticadas na família, e uma área

ração; o bairro de fora, onde ficam os não

tenimento, em particular o teatro que muito

numa cerimónia simples. O corpo é lavado e

de acolhimento para visitantes não perten-

residentes.

apreciam e onde os papéis são todos desem-

colocado num compartimento da casa grande

centes à família.

onde todos os membros da família se vão dele
despedir.

aos homens, porém desempenham funções
diversas.

penhados pelas mulheres, independentemente
As urbes costumam também ter uma série

do sexo da personagem.

O elemento construtivo mais destacado de

de serviços partilhados como fontanários,

Os assuntos coletivos e a justiça são admin-

uma casa é a chaminé ou chaminés da res-

muros (quando são muradas), vias, portos, etc.

istrados por representantes eleitos de entre os

petiva casa grande. Quanto maior e mais rica

Cabe ao senado decidir da construção destes

a família, maior, mais alta e mais decorada a

serviços e distribuir pelas diferentes casas os

SOCIEDADE

chaminé. Em certos casos, a casa grande tem

respetivos encargos. As diferentes casas dis-

A unidade social básica dos rocamori é a

aliás várias chaminés.

põem-se em torno do bairro público.

Depois o corpo nu é levado a uma pira no
campo onde é queimado.

casa que corresponde a uma família alargada.

Quanto maior a proximidade, mais antiga é

Cada família inclui de várias dezenas a

Na sociedade rural as famílias vivem sepa-

várias centenas de pessoas, distribuídas por

radas umas das outras em montes, unidades

várias linhagens organizadas em torno da casa

auto sustentadas organizadas em torno da

grande, o lar comum.

casa grande.

a casa, mas essa antiguidade pode não se tra-

mais experientes, homens ou mulheres.

Os rocamori estabelecem relações matrimoniais estáveis, mas até lá têm toda a liberdade.
Os casamentos na família são comuns. As
famílias juntam-se em aldeias e cidades.

duzir em dimensão ou riqueza.
As casas mais importantes concorrem entre

As aldeias são feitas para se confundirem

si para apresentar a chaminé ou chaminés mais

com o meio que as rodeia: casas subterrâneas

Especulatório

Os doentes e feridos são tratados na enfer-

27

26

Lancem Iniciativas

Lancem Iniciativas

N ove m b ro 2 0 1 7

a sua memória perdura e vai continuar para as

seguintes tipos: batalhas de mercado, onde as

A arma favorita dos Rocamori é a espiraleta.

de plantas vivas nas florestas e matas, pedras

gerações futuras.

mercadoras das famílias em conflito se enfren-

É uma arma simples de conceção mas de difícil

tam à força de insultos, gritos, acusações e força

e delicada execução.

amontoadas nas zonas rochosas. Toda a casa
deve ter uma saída de segurança.

A economia dos Rocamori baseia-se em

de braços; guerrejões ou guerrilhas com uma

Consiste basicamente num pau à volta do

As localidades rocamori são assim difíceis

artes mecânicas, agricultura de pequena escala,

sucessão de ataques surpresa contra membros

qual é enrolado em espiral um tubo feito de

de encontrar e a sua população não está nor-

alguma exploração pecuária e aproveitamento

isolados ou pequenos grupos da outra família

intestino de djeego, um pequeno roedor selva-

malmente concentrada.

de matérias-primas várias.

e de iniciativas solitárias de atiradores furti-

gem comum nos campos de Dermadra.

vos; guerra aberta em que uma família invade
Os rocamori urbanos vivem em cidades

Dedicam-se à pecuária e têm cabras que

o monte adversário para espancar os seus

O intestino tem de estar intacto e de ser

localizadas em locais com boas defesas nat-

lhes dão leite, manteiga, queijos, carne, couros

membros e escaqueirar tudo o que estes têm.

muito bem tratado, limpo e seco para se

urais. Também aqui as técnicas construtivas

e osso. No que diz respeito à flora, cultivam o

procuram integrar a cidade com o meio onde

djapaar, uma árvore muito resistente que dá a

A guerra aberta é rara e só ocorre quando a

se encontra, mais uma vez para a tornar difícil

baga de que extraem o óleo dourado, a cortiça

família atacante é muito mais forte (sobretudo

O pau e a espiral do intestino são inseridos

de localizar e de conhecer.

e que também tem uma excelente madeira.

em número de braços) do que a família atacada

num tubo exterior que os protege. Nos extremos do intestino são inseridos dois cones.

manter perfeitamente cilíndrico, sem o mais
pequeno defeito.

As populações urbanas organizam-se em

Outra árvore importante é a vrudaapam

ou quando várias famílias se unem para atacar

famílias e são governadas por um conselho

cujo fruto redondo e carnudo constitui a base

outra. Tirando o caso da guerra total e das bat-

onde participam os cabeças das famílias mais

da alimentação dos rocamori, depois de cozido

alhas de mercado, os rocamori evitam o corpo-

Para disparar o rocamori enche a boca de

importantes. Nas zonas costeiras há aldeias e

ou assado. Além disso, usam muitas ervas e

a-corpo e preferem recorrer a atiradores furti-

pedras perfeitamente redondas ou esferas de

cidades de Rocamori que se dedicam à pesca

frutos, maduros ou secos. Produzem e bebem

vos e emboscadas.

metal que sopra para a ponta mais pequena

e navegação.

vinho.

da espiral, enquanto aponta a outra extremiÉ frequente alargarem a sua força com

dade ao alvo.

ECONOMIA

CONFLITOS

aliados djadiri, sobretudo no caso de guerra

Se os tecidos da casa Perêre têm a reputa-

As relações entre famílias podem ir da

aberta.

ção que nos traz visitantes de toda a Dermadra,

colaboração estreita à hostilidade total, em

Como os rocamori costumam dizer, “há

pela espiral (quanto mais longa esta, maior a

isso deve-se em boa medida à precisão no tear

função dos interesses económicos que as ligam

muitas maneiras de começar uma guerra, mas

velocidade), de tal maneira que ao sair é pro-

que o tio Cardaxo transmitiu às gerações mais

ou das rivalidades que as põem em confronto

apenas duas de a terminar”: a humilhação

jetada com força mortal.

novas.

ao ponto de partirem para a guerra.

duma das famílias que é forçada a abandonar

Não o cheguei a conhecer pois quase nunca
nos cruzamos com a geração dos trisavós, mas

o seu monte; uma paz formal mediada por uma
As lutas costumam assumir um dos

terceira família ou pelo concelho urbano.

Por um efeito de turbilhão a bola penetra
no tubo e adquire velocidade com a passagem

Na guerra aberta é comum adaptarem
à saída da espiraleta um apito que gera um

Especulatório
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armas defensivas, os rocamori usam couraças
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NEM TUDO É O QUE PARECE

intenso e agudo silvo a cada disparo. Como
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de couro duro e capacetes redondos, por vezes
muito ornamentados.

ANIMAIS DE COMPANHIA E CARGA

Viajantes de Mardijdam é um jogo narra-

Os rocamori gostam de animais mas evitam

tivo que decorre em Mardijdam, universo

os que são perigosos ou difíceis de controlar.

de fantasia inspirado nos grandes livros de
viagens da Idade Média e Renascença.

Para o trabalho e transporte adotaram o
onagro, uma espécie de burro selvagem pouco

Os jogadores dão vida a viajantes que se

maior do que uma grande cabra, que serve

aventuram por paragens conhecidas e

para o transporte de pessoas e bens.

desconhecidas de Mardijdam, tal como

Os onagros são muito difíceis de controlar e

Gengli Ai, Ibn Batuta, Ged, Mandeville,

só obedecem a quem os domou. Para consumo

Fernão Mendes Pinto, Marco Polo, Severian,

têm cabras, ovelhas, porcos, ratos lanudos e

Sindbade, Ulisses ou Biturian Varosh explor-

outras espécies que variam de local para local.

aram os seus mundos.

O seu animal de companhia favorito é uma

Os materiais aqui recolhidos foram retira-

espécie de pequeno porco preto, o javardo.

dos da edição portuguesa da documenta-

Caçam e pescam quase tudo o que se move.

ção de Plicarpo Pias e Covillanu Perêre.

Sérgio Mascarenhas e Carlos Martins

A tradução de C. Sermas Brites foi efetuada
sem recurso a motores de busca ou tradutores automáticos.

CALENDÁRIO DE EVENTOS
Outras Especulações
25 e 26 ~ Oficina de Escrita Criativa - “O Medo do Escuro”
RARO, CACE Cultural do Porto, 10h às 17h

Webcomic
11 ~ Lançamento do jogo “A Aldeia adormece”
Estaminé (Rua de Santos Pousada), Porto, 15h às 20h
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O baralho de cada jogador é feito

humanas, achei que fazia sentido falar de um

aleatoriamente com duas raças misturadas e

dos jogos que mais celebra a variedade de

podem combinar facções de diferentes tipos.

ou nem por isso, o que torna o jogo ainda

personagens que existe na ficção especulativa

Incluindo facções com estratégias diferentes

mais caótico.

e que elimina qualquer preconceito sobre se

para ganhar pontos, seja a por muitos minions,

misturar raças pode ou não gerar confusão,

ir buscar cartas à pilha de descarte, destruir

A mecânica base do jogo

diversão, e acima de tudo uma combinação

minions de outros jogadores, salvar minions

tem a ver com (perdoem a

vencedora.

que estão no base que vai rebentar, etc.

brincadeira) as bases, que são

Nesta rubrica olhamos para os nossos jogos preferidos,
explicamos as mecânicas dos jogos e damos a nossa
opinião sobre os mesmos

Dependendo de como estas estratégias se
completam, a coisa pode funcionar muito bem

cartas especiais, onde se podem
O Smash Up é um dos jogos com maior

Uma coisa gira é que os poderes especiais

colocar os minions. Cada base

replayability que conheço, derivado do elevado

são todos temáticos, com base no flavour de

tem um valor mínimo de ataque,

número de facções ou raças que existe

cada raça, por exemplo: os zombies jogam com

que se pode chegar acumulando

disponível. Sejam estes robots, dinossauros,

a pilha de descarte, o Cthulhu gera cartas de

minions em cima dela. Esse valor

unicórnios, zombies ou monstros do Cthulhu o

madness que tiram pontos aos jogadores, os

é o mínimo necessário para se

importante é conseguir conquistar bases.

robots põem muitos minions pequeninos em

poder rebentar a base.

jogo enquanto que os dinossauros põe menos
O jogo é relativamente simples à primeira

minions, mas são muito grandes.

Ao rebentar a base, conta-se

vista. No seu turno os jogadores podem jogar

Os feiticeiros compram muitas cartas,

quantos pontos cada jogador

uma carta de acção e um minion numa base.

enquanto que os ninjas fazem coisas pela

contribuiu para o total de ataque

No final do turno verifica-se se há alguma base

calada e são das poucas facções que têm

e os três primeiros ganham

que esteja cheia e o jogador que acabou de

cartas que se podem jogar na vez de outros

pontos ou acções especiais,

joga bisca duas cartas. E passa ao próximo!

jogadores.

dependendo do tipo de base.

Especulatório
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O jogo acaba quando alguém atinge 15
pontos de vitória (também se pode combinar
valores diferentes para ter um jogo mais rápido
ou mais lento).

É claro que a estratégia que se utiliza
depende muito dos baralhos que estamos a

facções!

Este mês venho falar-vos de um jogo
diferente do normal, um jogo em que nós

combinações preferidas, se não jogaram…

somos os monstros e temos de, literalmente,

Uma particularidade interessante é que a

recomendo vivamente!

comer as vítimas, que por acaso são um bando

própria caixa é o tabuleiro de jogo, que é em

de adolescentes a ter uma festa numa cabana

3D, representando uma cabana com diferentes

abandonada no meio da floresta. Porque toda

quartos, onde os adolescentes se podem

a gente sabe que cabanas abandonadas são os

esconder e onde se pode procurar itens.

Experimentem!

Boas jogatanas!

melhores sítios para se ter festas...

Confesso que não é um jogo que aconselhe
para mais de 5 pessoas, porque fica muito
lento. Aconselho de 3 a 5 pessoas, que é rápido,
divertido e altamente caótico.
ALGUMAS COMBINAÇÕES DE RAÇAS QUE
DOMINARAM JOGOS
(sem nenhuma ordem em particular)

exemplo: Awesome level 9000, Monster smash,
Pretty pretty, The obligatory cthulhu set, etc.
Cada uma destas aumenta o pool de

Steampunk/ Wizards
Killer plants / Bear Cavalry

raças disponíveis e, é claro, a confusão, desde

Mad Scientists/ Pirates

unicórnios, a princesas, vampiros, dragões (e

Zombie/ Kittens

até avózinhas), existe claramente facções para

Dinosaurs/ Tricksters

todos os gostos e feitios.

E como disse, aumenta muito a replayability
já que a probabilidade de repetirem as
mesmas combinações é bastante reduzida e as

atacar.

Parece ser um típico action point game, em
que os jogadores durante o seu turno podem

Inês

isso.

conta agora com várias expansões, como por

partidas, etc, que as tornam mais difíceis de

Se já jogaram digam-nos as vossas

misturar e a rapidez do jogo também varia com

Para além das raças base, o Smash Up

KICKSTARTER DO MÊS: MONSTER SLAUGHTER

O jogo chama-se Monster Slaughter e é para

usar uma quantidade de acções que lhes é

2 a 4 jogadores. Cada jogador é responsável

dada através de rolar o(s) dado(s) (acho eu!) e

por uma família de monstros, seja lobisomens,

que depende também do tipo de personagem

golems, vampiros ou afins, e no seu turno tem

com que estão a agir.

de tentar entrar na casa e atacar ou assustar
os adolescentes.
Têm sempre um pai, uma mãe e um filho,
cada um com as suas particularidades. É claro

Tem tudo para ser um jogo divertido e
rápido e que pode cativar até mesmo pessoas
que não costumam jogar muito… Dêem uma
olhada!

que as outras famílias podem decidir que não
querem que vocês fiquem com as vítimas e
podem armá-los com forquilhas, garrafas

Boas jogatanas,
Inês
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pontos, às vezes é o segundo ou o terceiro!

estratégias variam bastante com as diferentes
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Esta secção é da autoria do nosso convidado, Bruno Ribeiro (@jaiaxe), pai, marido,
professor, escritor, designer de boardgames, mestre de jogo e jogador.

SESSÃO 14,15,16
Tinha sido uma noite dificil, aliás, uns
últimos dias...
Pior era tentar perceber o que é que tinham
feito mal, o que é que tinha acabado de acontecer, e porque é que no meio de tanta coisa
má a acontecer, parecia que eles é que tinham
levado por tabela e eram agora os grandes culpados de tudo. Mas esta culpa não os demoveu
de correrem daquela cidade dali para fora...
Com as pistas que Yana estaria a caminho
da cidade de Oblont o grupo reune esforços
para se dirigirem nessa direção.
Com uma noite escura e limpída de primavera permitia terem uma vantagem clara na percepção de perigos que pudessem estar á espreita. Mas esta imensidão de céu começa-se a
perder assim que o caminho das montanhas
se inicia, e as Rupt Slopes se tornam o seu primeiro obstáculo, o cansaço.
Durante a noite o paladino Kidon, mal
consegue dormir com as vozes na cabeça

uma semana estavam a fugir deste sitio... que
agora retornam...
No inicio da campanha esta tinha sido uma
das muitas missões falhadas, que deram o background de “failed heroes” a Kidon!!

possibilidade de a fazer.
Apressaram-se para a cidade de Oblont
ainda a tempo de conseguirem comunicar com
o templo de Pelor antes da licantropia se instalar completamente.
Muita choradeira!!

O grupo foi surpreendido por restos de uma

Com a presença dos sobreviventes e com

carroça e alguns sacos descosidos com grão

todas as informações que estes passaram

no meio do chão, dando sinais de que haveria

a Kikrouna Longminer, a clériga de Pelor

companhia por perto.

responsável por este templo, foram acerta-

Tomando precauções extra, Simlar decide

dos os passos a seguir. Na manhã seguinte

investigar um pouco mais à frente utilizando as

iriam montar uma equipa de salvamento jun-

suas habilidades de evasão, e deparou com uma

tamente com a guarda da cidade, para per-

entrada de uma gruta e uma série de pegadas

scutar o bosque e as montanhas da orla da

ensanguentadas, e logo de seguida um homem

cidade, não poderiam correr o risco de ter uma

e um anão saem a correr em pânico dirigindo-

epidemia de licantropia.

se para a estrada onde estava o resto do grupo

Durante a noite Mike e Guldor investiga-

constantemente a berrarem, até que uma voz

e sem se aperceberem da presença de Simlar.

ram a cidade e alguns dos possiveis locais que

sobressai e lhe diz “ VIVO, outra vez... um pala-

Um barulho gutural fez-se ouvir na gruta,

pudessem estar a ser utilizados para esconder

dino? Sempre pensei que voces fossem incor-

e armas foram desembainhadas. Um lobi-

a princesa. Guldor enviou o seu pequeno imp

ruptiveis! Abraça o Void deixa entrar o Caos! A

somem já ferido vinha em perseguição das

para sobrevoar algumas das casas nobres,

vida só é vida quando é imprevisível! Usa o que

suas vitimas, o grupo sem parar para pensar

nomeadamente todas aquelas que tinham

te rodeia para alimentar os teus poderes. Os

apressou-se a defender quem fugia desta vil

alguma relação com os Dracht de Ramnier.

teus conflitos são supérfluos com a tua missão.

criatura, empalando-o contra a parede da gruta.

Após descobrir uma série de carroças a

Procura-o... e vinga-o... por mim! Recorda este

Depois de interrogarem os sobreviven-

serem preparadas o imp retornou passando

tes aperceberam-se que um deles estava

essa informação e Mike pôs-se a caminho tor-

A subida até ao topo de Rupt Slopes despo-

mordido e que era necessário uma interven-

nando-se invisível, alcançou a parede do muro,

letou algumas lembranças adormecidas, nesta

ção urgente que eles naquele local não tinham

escalou, e aproximou-se o máximo que pode.

nome... Valkon... Valkon... VAAALKON!!”
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revelada manteve-se por perto a tentar ouvir,
e explorar se a princesa poderia estar por ali,
e não foi preciso muito tempo até perceber
que o grupo estava a preparar-se para uma
viagem em direção a outra cidade, Wakgut, a
cidade do lago!
Com a possibilidade de estarem em andamento aumentaria a probabilidade de conseguirem sozinhos intervir para salvar a princesa.
Mas neste momento eles precisavam de ter a
certeza que ela iria na carruagem, e que eles
teriam tempo para apoiar a demanda dos lenhadores e dos guardas para parar este avanço
da licantropia.
O orgulho da party colocou-se um pouco
à frente da sua missão do momento, e aquela
missão referente aos lobisomens começou a
mexer com eles e, como herois, é melhor ajudar
trinta pessoas do que apenas uma!

Na manhã seguinte um grupo de aproximadamente doze guardas, mais o grupo, munidos
de armas de prata inciaram uma busca durante
a manhã nos arredores da cidade, até à zona
no sopé dos montes, perto do acampamento
mineiro que estava montado.
As buscas reveleram uma série de túneis
colapsados e outros com algumas marcas de

A campanha “Todas as princesas precisam de um
herói” irá ter acompanhamento diario no wattpad
como projecto de NaNoWriMo. Não percam!
Além disso podem ouvir os 18 episódios desta
campanha aqui!

E não percam todos ous outros projectos do Rola
Iniciativa:

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
“The Goblin Emperor”, de Katherine Addison (2014)
O filho mais novo do imperador goblin, que viveu afastado de tudo, terá
agora de aprender a sobreviver à corte, cheia de intrigas, assassinatos e
possibilidades de casamentos arranjados.

ONE-SHOTS DE DIVERSOS RPG’S
NOVA CAMPANHA “SHARDS OF RIUNN”
LADS IN RIUNN

“ The Golem and the Jinni”, de Helene Wecker (2013)
2 personagens míticas completamente diferentes encontram-se por
acaso em Nova Iorque do virar do século. Uma história que junta a cultura
Yiddish, literatura do Médio Oriente e ainda fábulas mágicas.

sangue e de algo a ser arrastado.
O grupo seguiu os rastos pelo complexo
de corredores e salas, revelando alguns locais
pertencentes às antigas minas e que agora
estavam totalmente abandonados. Havia diversos restos de sangue nas paredes, no chão, e
após alguma investigação conseguiram decifrar os túneis de um dos complexos de minério
que ainda estava aberto, e com alguma segurança para caminhar, chegando mesmo a vislumbrar alguns acolitos de uma seita antiga
chamada the moon slaves...
E algo mais profundo estava por descobrir!

Bruno Ribeiro

“Redwall”, de Brian Jacques (1986)
Um pequeno rato aprendiz irá partir numa aventura para recuperar uma
arma lendária perdida, ao mesmo tempo que a sua comunidade terá de
derrotar um enorme inimigo.

LIDOS
“You’ll Surely Drown Here If You Stay”, de Alyssa Wong (2016)
Pro: Uma magia necromântica original, um deserto poeirento cheio de
cadáveres e uma pequena vila onde dois jovens tentam sobreviver.
Contra: Toda a magia pode ser um pouco confusa ao início, e certamente
vão querer saber mais quando chegarem ao fim!
“Darkfever”, de Karen Marie Moning (2006)
Pro: Uma história ao estilo de urban fantasy, que nos faz olhar para Dublin
com novos olhos, onde os Fae abundam, eainda uma heroina bem kick-ass!
Contra: Bem, este livro marca o início de uma saga que já conta com 9 livros
que tendem a acabar em cliffhangers...
“Pride and Prejudice and Zombies”, de Seth Grahame-Smith (e Jane Austen)
Pro: Uma versão completamente absurda mas bem divertida do clássico,
com o bónus do Mr. Darcy levar uns tabefes bem merecidos!
Contra: Se zombies não vos enchem as medidas então este livro não é
mesmo para vocês.
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Com receio que a sua posição pudesse ser
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A pequena Zora vira-se de repente,
desviando-se da espada que corta o ar à sua
frente com um salto para o lado. “Mãe! Preciso
de ajuda!” grita ela.

“Zora, tira o amuleto!” diz Valgoria, enquanto
salta para as costas do dragão, cravando a
sua espada na pele grossa do lagarto alado,
enquanto este se agita, tentado fazê-la cair.

“Posso?!” pergunta Zora, não esperando
uma resposta, enquanto puxa um amuleto
de dentro do seu vestido e puxa o cordão,
desprendendo-o do seu pescoço.

retornar poder ao diminuto astro, que começa

lançando feitiço atrás de feitiço ardente em

a brilhar mais intensamente. Com um gesto

direcção ao pobre servo de Tizadraa que os tenta

fluido, Zora comanda a bola de fogo a descer

deflectir com a sua espada ou simplesmente

sobre o dragão, chocando com a criatura e

desviar-se deles, mas os poderes da pequena

envolvendo-a numa explosão que lança todos

Zora são demasiados para o guerreiro, que

contra as paredes da caverna.

acaba como uma pilha de cinza no chão.
Quando a poeira assenta, onde estava o
dragão está apenas uma kobold, aparentemente

da menina, que se vira, flutuando, na direcção

inconsciente. Zora, que estava a pairar num

da voz. Os seus olhos estão flamejantes como o

canto da sala, está deitada no chão, também

Do outro lado da caverna, Valgoria continua

pequeno sol que paira no centro da caverna e as

inconsciente. Valgoria corre em direcção à sua

às costas do dragão, enquanto Caleb e Willem

suas feições impávidas, como se não estivesse

filha, apanhando o amuleto que Zora descartou,

saem do seu esconderijo, congelando as

consciente. Volta então à carga, continuando

e coloca-o em volta do pescoço da menina antes

pernas do dragão para o tentar manter quieto.

a conjurar feitiços destrutivos na direcção do

de pegar nela ao colo. Virando-se de volta para

Irwer e Garnom seguem os magos de perto,

dragão e dos outros combatentes, obrigando a

o grupo, Valgoria apenas diz “Vamos. É melhor

aproximando-se do dragão de armas em riste.

uma retirada estratégica da parte de Valgoria

fugirmos enquanto podemos.” ignorando os

Garnom avança, agachando-se com o escudo

e dos outros.

olhares inquisidores de Garnom e Irwer.

CAPÍTULO 15 - PODERES OCULTOS
corre em direcção ao dragão.

Zora paira com uma aura radiante à sua volta,

“Zora!” chama Valgoria, atraindo a atenção

AVENTURAS FANTÁSTICAS

“Zora! Atrás de ti!”grita Valgoria,enquanto

os braços em direcção ao sol, Zora começa a

por cima da sua cabeça e grita “Elfo!”
O dragão inspira fundo e lança um jacto de

“Garnom, tira-nos da cidade.” diz Irwer

Irwer não perde um segundo, correndo em

fogo na direcção de Zora, que lança também

para o anão, que rapidamente se mete pelos

direcção ao anão, subindo para cima do escudo

uma torrente de chamas na direcção do dragão,

túneis, seguido de perto pelo resto do grupo.

e saltando, ao mesmo tempo que Garnom se

parando facilmente o sopro flamejante e

Apenas os seus passos se ouvem na escuridão.

levanta, lançando Irwer pelo ar para desferir

envolvendo o dragão em mais chamas.

Após alguns minutos, Irwer quebra o silêncio

um golpe profundo no pescoço do dragão.

“Então… quando é que me ias dizer que a tua

É então que a caverna se ilumina com uma

“Zora, acaba com o dragão!” grita Valgoria

luz quente e brilhante, dando pausa a todos

e, pela primeira vez, algo semelhante a uma

os combatentes. No topo da caverna, perto do

expressão facial atravessa a cara da menina

centro, uma pequena bola de chamas paira,

quando esta curva o canto da boca. Levantando

filha é uma Maga do Sol?”

FIM DO TOMO I

Especulatório

Nas Aventuras Fantásticas, seguimos as aventuras de Irwer. Este mês não
necessitam de votar, mas fiquem atentos ao próximo capítulo!

semelhante a um Sol. No seu canto da caverna,
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Este espaço em branco pode ser teu, ocupa-o!
O Especulatório apoia projectos nos géneros da
fantasia, ficção científica ou horror.
Conta-nos a tua história e envia-nos textos,
ilustrações, comics ou outros que tais, e poderás
vê-los numa próxima edição da Revista Especulatório.
Vais deixar passar a oportunidade?
ESPECULATORIO@GMAIL.COM
OU PELO NOSSO FACEBOOK

NÃO PERCAM NO
PRÓXIMO MÊS...
Parece que estamos a anos luz do mês

ser integradas no contar de uma história,

de Dezembro mas na verdade ele está

nos vários formatos a que já vos habituá-

já ao virar da esquina e quando dermos

mos (livros, escrita e jogos de diferentes

por nós tudo está recheado de luzes e

tipos).

músicas de Natal.
Nós aqui no Especulatório já estamos

No mês mais conhecido no nosso país

a preparar-nos e deixamo-vos com a

pela celebração do Natal, celebram-se

nossa escolha de tema para o próximo

outras datas de diferentes religiões e por

capítulo da revista: Religiões.

isso mesmo pareceu-nos a altura ideal
para explorar este tema pelos olhos da

Antes de deitarem as mãos à cabeça,

ficção especulativa.

queremos esclarecer: não vamos colocar
as religiões existentes umas contra as

Mas não se preocupem. Para aqueles que

outras, nem começar a desconstruir as

estavam à espera de ideias geeks para

crenças que marcam cada uma.

miminhos de Natal, não vão ficar desa-

O que queremos é explorar o peso que

pontados, o próximo capítulo contará

a religião (ou religiões) podem ter em

com algumas sugestões. E poderão

histórias de ficção especulativa. Como

também voltar a consultar o capítulo 4

são apresentadas as crenças religiosas,

da Revista Especulatório!

que peso poderão ter nas escolhas de
diferentes personagens, como podem

Até já!

