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Este é o sexto número do projecto Nanozine e
este alcance foi celebrado com um número
especial dedicado ao Steampunk. Este género,
que se tem vindo a afirmar aos poucos no mercado editorial estrangeiro, é ainda desconhecido do público em geral.
As origens do Steampunk remontam a autores
como Jules Verne (1828-1905), que descrevia
uma realidade na qual existiriam máquinas
como automóveis e submarinos movidos a
vapor (steam em inglês), algo que teve muito
sucesso nos finais do século XVIII e inícios do
século XIX (nomeadamente a época vitoriana).
Mais recentemente temos assistido ao emergir
de autores com romances, antologias, bandas
desenhadas e até mesmo animé ligados ao Steampunk. Estas obras, ligadas a uma época passada
da história (na sua maioria, na época vitoriana), utilizam a ideia criada por Jules Verne
para transportar a tecnologia dos dias de hoje
para uma época anterior e movida a vapor.
E são estas plataformas de escrita e desenho
que esta revista percorre dentro da temática.
Começaremos com a empolgante continuação
do conto “O Preço” de Vitor Frazão, já introduzido na edição anterior, seguido pelo conto
“Uma Corda Quebrada” do promissor escritor
Anton Stark (esta edição conta também com
uma entrevista ao autor). Logo depois passamos para o conto “A Alergia” de Pedro Cipriano, com a apresentação de uma tragédia Shakespeariana num universo dentro da temática
da revista, e concluímos a secção de contos
com “Do Carvão para a Metralha” de Marcelina
Leandro, um conto Steampunk passado em terras lusas.

Seguidamente, passamos para a secção de poesia com três manifestações: “Um Assobio ao
Longe” de Álvaro Holstein, “Semeador de
Chumbo” de Rui Serra e “Hangar do Coração”
de Carina Portugal, todos com vozes diferentes
do universo Steampunk. Além da entrevista ao
autor Anton Stark, teremos também uma ao
Clockwork Portugal, um blog dedicado à temática
da revista que vai apresentar um evento muito
especial brevemente aos fãs do género.
Para representar as artes gráficas temos uma
banda desenhada de Rui Alex e uma ilustração
de Bernardo dias. Seguem-se os artigos de Alexandra Rolo na música punk; Adeselna Davies,
Shelley Adina e Michael Haulica para melhor
compreender o Steampunk.
Por último, mas não menos importante, teremos críticas literárias a livros dentro do género
tanto em português como inglês.
Espero que este editorial lhe tenha aguçado a
curiosidade, leitor. Boas leituras!

Leonor Ferrão

A Corte do Ar
Stephen Hunt
Páginas: 512
Editora: Saída de Emergência

O Reino Mais Além das Ondas
Stephen Hunt
Páginas: 496
Editora: Saída de Emergência

A Verdadeira Invasão dos Marcianos
João Barreiros
Páginas: 160
Editora: Editorial Presença

Quando a órfã Molly Templar testemunha um assassinato brutal no
bordel onde foi colocada como
aprendiz, o seu primeiro instinto é o
de correr de volta para o orfanato
onde cresceu. Ao chegar e encontrar
todos os amigos mortos, apercebese de que era ela o verdadeiro alvo
do ataque… pois o sangue de Molly
contém um segredo que a torna um
alvo a abater para os inimigos do
Estado.

A Professora Amelia Harsh está
obcecada em encontrar a civilização
perdida Camlante, a cidade lendária
cuja sociedade perfeita terá acabado
com a fome, guerra e doença. Mas
quando regressa a casa de uma
aventura arqueológica fracassada,
descobre que a Universidade a despediu em retaliação pela sua investigação herética.

Estamos em 1902, cinco anos depois
da Invasão Marciana, que quase destruiu por completo o nosso planeta.
Para responder ao assalto, a Europa,
Rússia e Estados Unidos esqueceram
as divergências ideológicas, étnicas e
económicas, e formaram o mais gigantesco complexo militar-industrial da
história da humanidade. Missão: ocuparem Marte e mostrarem aos marcianos sobreviventes quanto custa atacar
traiçoeiramente a espécie humana.
Num dos assaltos, os jornalistas Jules
Verne e H. G. Wells, pacifistas por
natureza, sonhadores de uma utopia
não sabem o que fazer. Ainda por
cima naufragaram no hemisfério sul
do planeta a milhares de quilómetros
do local de poiso do exército terrestre.
As perguntas parecem não ter resposta: Que criaturas são essas, os Priiiiik,
espécie de avestruzes inteligentes que
parecem ter sido escravizadas pelos
polvos? Verne e Wells vão tentar em
vão resolver o mistério. Infelizmente a
resposta só virá cento e cinquenta
anos mais tarde. Misto dos géneros
cyberpunk e steampunk, este livro revela
uma nova faceta de João Barreiros no
seu humor mais negro.

Oliver Brooks levava uma existência
tranquila na casa do tio, mas quando é acusado da morte do seu único
familiar é forçado a fugir para salvar
a vida, acompanhado por um misterioso agente da Corte do Ar. Perseguido pelo país, Oliver vê-se na
companhia de ladrões, foras-da-lei e
espiões, e aprende mais sobre o
segredo que destruiu a sua vida
.
É então que Molly e Oliver são confrontados com uma ameaça à própria civilização por um poder antigo
que se julgava derrotado há milénios. Os seus inimigos são implacáveis e numerosos, mas os dois órfãos
terão a ajuda de um formidável grupo de amigos nesta aventura cheia
de acção, drama e intriga.

Sem fundos oficiais, Amelia não tem
escolha senão aceitar o auxílio de
um homem que culpa pelo suicídio
do seu pai, o incrivelmente poderoso Abraão Quest. Este acaba de
encontrar provas de que as ruínas
camlantes poderão estar enterradas
sob os estranhos lagos das selvas de
Gelileão.
Amelia embarca então numa expedição ao coração negro da selva, na companhia de velhos amigos e uma tripulação de caçadores lunáticos, mulheres mercenárias e presidiários. Mas o
que ela desconhece é que a busca pela
sociedade perfeita pode levar à destruição do seu próprio mundo.
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Incarceron
Catherine Fisher
Páginas: 336
Editora: Porto Editora
Imagine uma prisão tão vasta que
abrange masmorras, galerias, bosques
de metal, mares e cidades em ruínas.
Imagine um prisioneiro sem memórias
mas que nega pertencer àquele lugar,
mesmo sabendo que a prisão se
encontra selada há séculos e que apenas um homem conseguiu escapar.
Imagine uma rapariga condenada a
um casamento de conveniência e a
viver numa sociedade futurista, vigiada por um sistema sofisticado de inteligência artificial mas concebida à
semelhança de um cenário do século
XVII.

Todas as cidades, das mais pequenas e
insignificantes às grandes metrópoles
alimentam-se umas das outras devorando-se segundo as regras de um
Darwinismo Municipal profundamente desumanizado. Sempre que uma
cidade é capturada é integrada no
interior da sua predadora. Londres,
uma das metrópoles só poderá tornarse soberana se dizimar milhões de
seres humanos sem dó nem piedade, e
muitos estão prontos a fazê-lo. Tom e
Hester testarão todos os seus limites
na tentativa de impedir o genocídio,
mas será a sua coragem suficiente
para travar aquele plano diabólico?
Uma leitura única, enriquecida pela
simbiose de vários géneros literários –
thriller noir, ficção científica e aventuras fantásticas. Engenhos Mortíferos é
o primeiro volume de uma trilogia.

WOOK
14,38€

A Máquina do Tempo
H. G. Wells
Páginas: 108
Editora: Europa-América

INCARCERON é a prisão viva que
observa tudo o que se passa dentro
dos seus muros. Finn é o prisioneiro e
Claudia a filha do guardião da prisão,
que vive num mundo exterior onde
pouco se conhece sobre INCARCERON.
Ao encontrarem uma chave de cristal
que lhes permitirá comunicar, os dois
engendram um plano de fuga numa
corrida contra o tempo. Mas INCARCERON vigia-os e a evasão exigirá
mais coragem e tornar-se-á mais difícil do que pensam.

mal mais imponente das forças britânicas. São inimigos com tudo a perder,
mas na verdade estão destinados a
viver juntos uma aventura que vai
mudar a vida de ambos para sempre.

WOOK
12,59€

No final da época vitoriana, um cientista inventa a Máquina do Tempo e
viaja até ao ano 802. 700, onde encontra tudo mudado. Nesta época, muito
mais utópica, as criaturas que encontra pareciam viver em perfeita harmonia. O Viajante do Tempo pensa poder
estudar estes magníficos seres humanos, desvendar-lhes os segredos e
regressar ao seu tempo. Até que descobriu que a sua invenção, o seu passaporte para a fuga, tinha sido roubada...

Leviatã
Scott Westerfeld
Páginas: 336
Editora: Vogais
Com ilustrações de Keith Thompson

WOOK
14,94€
Engenhos Mortíferos
Philip Reeve
Páginas: 256
Editora: Editorial Presença
Numa época pós-apocalíptica, há
muito que os seres humanos abandonaram a vida no solo do planeta Terra,
e apenas os bárbaros aí permanecem.

É o início da I Guerra Mundial, mas
num mundo alternativo de que nunca
ouviste falar. Os Germânicos lutam
com máquinas de ferro a vapor carregadas de armas. Os Britânicos lutam
com bestas darwinistas resultantes do
cruzamento de vários animais. Alek é
um príncipe germânico em fuga. A
única máquina de guerra que possui é
um Marchador, com uma tripulação
que lhe é leal. Deryn é do povo, uma
britânica disfarçada de rapaz que se
alista para lutar pela sua causa enquanto tem de proteger o seu segredo a todo o custo. No decorrer da
guerra, os caminhos de Alek e Deryn
acabam por se cruzar a bordo do
Leviatã, uma baleia-dirigível e o ani-

WOOK
17,67€

Os Livros de Vidro dos Devoradores de Sonhos
Gordon Dahlquist
Páginas: 776
Editora: Bertrand Editora
Uma heroína e dois heróis tentam fazer o que está certo,
procurando respostas para perguntas que não compreendem, perdidos na cidade de Londres na época vitoriana,
enquanto os inimigos espreitam a cada esquina e tentam
gorar os seus planos.

O Senhor da Guerra dos Céus
Michael Moorcock
Páginas: 192
Editor: Saída de Emergência
Esta é a vida fabulosa e inacreditável do capitão Oswald
Bastable. Militar inglês do início do século XX, Bastable
vê-se atirado para um futuro em que os dirigíveis das
Grandes Potências dominam um mundo pacificado pelo
Império Britânico e governado pelo rei Eduardo VIII.
No entanto, nem todos os cidadãos do Império apoiam a
nova ordem mundial de paz e prosperidade. Ameaçado
por uma conspiração internacional anarquista, o capitão
Bastable será forçado a questionar os seus ideais para
poder defender a Pax Brittanica.
Mas viajar para um futuro estranho e desconhecido não é
a sua única surpresa. Bastable descobre, para seu horror,
que se tornou um nómada das correntes do tempo, eternamente condenado a viajar pelos caminhos sem nome do
caótico multiverso. Guiado pela crononauta Una Persson,
o capitão Bastable terá que confrontar uma miríade de
futuros alternativos antes de aceitar, por fim, o seu destino.

WOOK
9€
Vinte Mil Léguas Submarinas
Júlio Verne
Páginas: 576
Editora: 11x17
1866. Um medonho monstro marinho tem provocado o
terror nos mares e causado sérios danos às ligações transatlânticas. Para tentar capturar o terrífico animal, é enviada
uma expedição da qual faz parte o professor Pierre Aronnax, um eminente naturalista especializado em criaturas
marinhas. Porém, para sua surpresa, o monstro não é
outro senão o Nautilus, um submarino construído pelo
enigmático capitão Nemo, que convida o professor e os
seus companheiros de viagem, o fiel Conseil e o irascível
Ned Land, a embarcarem com ele numa fabulosa jornada
que os leva a percorrer vinte mil léguas pelo fundo dos
oceanos.

WOOK
8€
WOOK
17,12€
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A visão das mãos cadavéricas, com unhas compridas, feias
e sujas, que o seguram, assim como o cheiro a carne crua do
hálito da criatura, bastam para Bruno ficar paralisado de
medo. Contudo, se tivesse visto o invunche em toda a sua disforme glória, o rapaz provavelmente teria desmaiado de terror e nojo. Embora tivesse nascido humano, o invunche há
muito que deixara de sê-lo. A sua pele tem um tom entre o
castanho e o cinzento, possuindo pêlos ásperos e grossos
nas costas, onde a sua perna direita se cola, desarticulada
da bacia. A cabeça está fundida com músculo trapézio através da nuca, o que torna os seus esbugalhados e pastosos
olhos de íris alaranjadas inúteis para ver o caminho em frente, quando rastejava ou se erguia sobre a única perna funcional, mas perfeito para detectar qualquer ataque pelas
costas, sendo através da língua bifurcada que o invunche
encontrava a maioria das presas. Não obstante, o seu aspecto desarticulado, é bastante rápido e forte, existindo apenas
para servir o bruxo chilote, o seu criador.
Passados alguns minutos, a dor de cabeça passa, contudo,
José é incapaz de recuperar imediatamente, deixando-se
ficar deitado, enquanto pai e filha voltam a discutir na sua
estranha língua. Desta feita, a discussão é mais violenta e
Nicolás chega mesmo a bater na filha, dando-lhe um estalo
que ecoa pela casa, deixando a mão marcada a vermelho no
rosto dela. Não obstante, parece ceder ao argumento da
pequena, gritando com um tom agressivo e contrariado.
- Seja, seja, seja… Terás o ovo, mas custar-te-á caro –
adverte Nicolás, apontando o dedo para o homem prostrado.
- O que… o que quiser – garante José, tentando levantarse.
- O rapaz fica e além dele cobrar-te-ei uma promessa. Um
compromisso, um ritual, que terás de cumprir durante treze
anos, sem falhas ou desculpas. Todas as Luas Novas serás
visitado por um homem. Não lhe farás perguntas e não lhe
darás respostas, limitar-te-ás a arranjar-lhe aquilo que ele te
pedir. Não me interessa que seja uma gota do teu sangue,
uma madeixa de cabelo da tua mulher ou o primeiro dente
de leite de um dos teus filhos, entregarás o que ele te pedir.
Não falarás deste acordo ou dos encontros a ninguém, não
tentarás escapar a eles, não envolverás a polícia, nem procurarás qualquer espécie de ajuda. Viola qualquer uma destas
regras e tudo aquilo de que te queres salvar voltará dez
vezes pior. Estamos entendidos?

08
- Visitas? Só isso? – pergunta José, desconfiado que algo tão simples
pudesse valer tanto.
- Ah! Ah! Não te iludas, serão as coisas mais difíceis que alguma vez
farás. – garante Nicolás, rindo-se da ingenuidade do convidado. –
Todavia, é esse o preço do ovo.
- Seja. – aceita José, após um momento de hesitação, durante o qual
não esconde a apreensão perante aquele risco desconhecido. Poderia
confiar no bruxo?... Todavia, se isso lhe valesse o ovo, o resto não
importaria. Além de mais, já era um homem condenado. Havia penhorado a alma ao Diabo quando decidira vender o filho, o que interessava
se descera um pouco mais fundo nos círculos infernais? Tendo isto em
mente, estica a mão direita, encharcada em suor, apesar do frio, para
selar o acordo.
Irritado, Nicolás dá-lhe uma palmada nas costas da mão, ordena-lhe
que estique o outro membro e que não se mexesse. Virando a palma da
sua própria mão esquerda para cima, o bruxo solta um estalido com a
língua. Imediatamente a filha saca de uma grossa e ferrugenta agulha
de dentro do bolso das calças de ganga e, rápida como uma serpente,
pica uma vez a palma do pai e a de José. Só então é que Nicolás sela o
acordo, apertando a mão ferida do convidado e misturando o sangue
de ambos.
Obedecendo a uma ordem ríspida do pai, a rapariga escapa para
outra divisão, voltando pouco depois trazendo nas mãos o que parece
ser um ovo de galinha, de casca negra como um pedaço de carvão.
- Fizeste-o? – pergunta Nicolás à filha, ao que ela responde com um
aceno de cabeça enquanto o pai pega no ovo e o analisa. – Muito bem.
Agora que foi tirado de suspensão eclodirá dentro de cinco ou seis
dias. Escolhe o maior dos teus inimigos e coloca o ovo junto às fundações da sua casa. Mas escolhe bem, pois assim que o basilisco ecloda
não poderás mudá-lo e só queimando a habitação é que o pararás.
- Parecerá natural? – quer saber José, para quem aceder às fundações
do edifício em questão seria muito mais fácil e menos suspeito do que
servir uma bebida envenenada ao adversário.
- Ele alimenta-se da saliva e da fleuma dos habitantes da casa debaixo do qual tem a sua toca, eventualmente eles começarão a morrer de
desidratação – explica Nicolás, indicando uma das diferenças entre o
basilisco do arquipélago de Chiloé e o basilisco clássico. – Sim, parecerá natural, particularmente com o Verão à porta.
- E se alguém o vê antes de isso acontecer? – adverte o convidado,
preocupado.
- O basilisco atacará quando estiverem a dormir e o seu canto impedirá que eles acordem. Seja como for, mesmo que o vejam, não desconfiarão de ti.
- E depois? – inquire José, querendo saber o que faria à criatura assim
que o seu inimigo fosse destruído.
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- Depois não te interessa. Terás o que queres
– assegura o bruxo, cortando o assunto, não
achando necessário informá-lo que a criatura,
assim que ficasse sem humanos para consumir,
provavelmente hibernaria até ter novas presas
ou morreria de subnutrição. – Não te preocupes, é pequeno, mas não precisa de ser grande
para o serviço. – acrescenta, ao reparar que
José media e pesava o ovo com as mãos, como
se duvidasse das suas capacidades, embora já
tivesse tido provas do contrário em encontros
anteriores. – Entrego sempre o que prometo.
Embora as palavras em si tivessem sido inócuas, o tom de bruxo indicou claramente que a
sua hospitalidade já fora esticada ao máximo e
que, tendo terminado a troca, José deixara de
ter qualquer motivo para permanecer ali.
Entendendo a indirecta, o cliente coloca delicadamente o ovo negro dentro do bolso do
casaco e gira nos calcanhares. Uma parte de si
deseja ajoelhar-se diante do filho e suavizar o
sofrimento do pequeno com mentiras, dizendo
que voltaria para o vir buscar, que o amava e
que aquilo seria apenas temporário, tal como
daquela vez que o deixara com os avós, contudo, é incapaz de o fazer, temendo que despedir
-se do filho o faça perder a coragem e desejando evitar, egoistamente, o seu próprio sofrimento. José nem sequer lança um último olhar
ao pequeno Bruno, que ao ver o progenitor
afastar-se começa a debater-se, a chorar e a
soltar clamores, que foram abafados pela cadavérica mão do invunche.
“Homem cruel” pensa a filha do bruxo, ao
fechar a porta, reparando que José não olhara
por cima do ombro uma única vez. Sorrindo
perante a própria hipocrisia, a rapariga voltase para receber as ordens do pai.
Nicolás não gasta palavras, limitando-se a
apontar desajeitadamente e com desprezo para
a criança chorona, como se dissesse: “Ele é responsabilidade tua. Quiseste ficar com ele, ago-

ra desenrasca-te.” Ela aceita a sentença em
silêncio, ficando satisfeita ao notar que, por
entre a agressividade e resmunguice, o pai
estava orgulhoso dela por ter tomado a iniciativa, ansiando por ver os resultados.
Enquanto Nicolás volta à sala da televisão, a
filha aproxima-se do rapaz com um sorriso
tranquilizador, eliminando quaisquer traços
de tristeza ou azedume do rosto.
- Está tudo bem, Bruno. Não te preocupes, se
te portares bem o meu pai não te fará mal –
garante, tentando acalmá-lo, afagando-lhe a
cabeça carinhosamente. – Vou dizer ao invunche para te libertar, mas não podes gritar, está
bem? Porque ele é um bicho muito estúpido e
pode magoar-te se o assustares. Percebes? Prometes que não vais gritar?
Sentia-se tão miserável, assustado e carente,
Bruno não consegue resistir às palavras carinhosas da rapariga, por isso acena afirmativamente e
quando o invunche o solta nem pensa em quebrar
a promessa, limitando-se a chorar. Afinal, não
passava de um tímido rapazinho de seis anos
que acabava de ser abandonado pelo pai naquele
buraco, sujo e assustador, sem sequer um adeus.

“Homem cruel” pensa a filha
do bruxo, ao fechar a porta,
reparando que José não olhara por cima do ombro uma
única vez. Sorrindo perante a
própria hipocrisia, a rapariga
volta-se para receber as
ordens do pai.
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- Pronto, pronto, não chores
mais – pede ela, abraçando-o
para o confortar. – Vá lá, vá
lá… Agora somos família e a
tua mana mais velha vai cuidar
de ti. Queres que o mande
embora? – pergunta, dispensando o invunche com um gesto
brusco. – Pronto, ele já foi, sossega. Porta-te bem e ele deixar
-te-á em paz.
- Não… não q-q-quero ser
comido! – queixa-se o rapaz,
recordando os horrores descritos nas histórias infantis.
- Fofo, isso não vai acontecer.
– assegurou a rapariga, não
conseguindo evitar um sorriso
perante a noção disparatada.
Se o rapaz fosse mais velho
talvez o usassem para alimentar o invunche, contudo, ela e o
pai não comiam carne humana.
Aliás, ela não conhecia
nenhum bruxo ou feiticeiro
que o fizesse. Embora isso não
quisesse dizer que não existissem…
- Prometes?...
- Ouve, a primeira coisa que
tens de aprender sobre a tua
nova mana é que ela não mente. Não seria capaz, mesmo
que quisesse. – confessa, sentando-se numa cadeira com o
rapazinho ao seu colo.
Surpreendentemente era verdade, a filha de Nicolás era
fisicamente incapaz de proferir uma mentira, o que não significava que fosse incapaz de
enganar alguém ou omitir

algo… Sendo por isso que fizera questão de escolher cuidadosamente as palavras que utilizara ao falar com o rapaz.
Realmente, se ele se portasse
bem, nem Nicolás, nem o
invunche o magoariam, pois,
quando a altura chegasse, seria
ela a fazê-lo
- A sério? – pergunta ele,
olhando-a através dos olhos
marejados de lágrimas.
- Juro.
- Eu quero a minha mãe! –
chora ele, arranjando de imediato outra razão para se queixar.
- Lamento, mas não a voltarás
a ver… – diz com suavidade,
deixando-o enterrar a cabeça
no seu ombro. – Eu sei, eu sei,
é triste, mas nós vamos tratar
de ti com carinho. Olha, queres fazer uma festa ao gato? –
sugere, pegando no bichano. –
Não te preocupes, ele só é mau
com as pessoas que são más
para ele. Vês? Não é fofinho?
Lentamente, com paciência,
carinho e perseverança, a rapariga consegue acalmar Bruno e
começa a ganhar a sua confiança. Tendo em conta a sua
vida era surpreendente que
fosse capaz de conjurar tais
sentimentos, contudo, era uma
rapariga esperta, que desde
cedo aprendera a simular emoções através de actos, algo
extremamente útil quando não
se era capaz de mentir por
palavras. Na realidade, duran-

te toda aquela dança para
conquistar a confiança do
pequeno, que seria a primeira
parte de um ritual muito mais
complexo, a única preocupação da filha de Nicolás era
lembrar-se que embora tivesse
de se aproximar de Bruno, não
se podia apegar a ele. A ideia
de ter um verdadeiro irmãozinho, com o qual dividir alegrias e tristeza parecia sedutora, contudo, pensar que Bruno
constituía mais do que um
meio para um fim era perigoso.
Seria tudo mais fácil se ele fosse, de facto, um primogénito,
pois Nicolás tê-lo-ia simplesmente transformado num
invunche, tal como planeara. O
processo, durante o qual lhe
partiria uma perna, torcendo-a
sobre as costas, ungindo-o
com um estranho unguento,
que além de lhe dar capacidades sobrenaturais e o subjugar
ao poder do bruxo, far-lhe-ia
crescer pêlos anormalmente
grossos, e, por fim, lhe cortaria
a língua em duas, de modo a
ela se assemelhar à de uma serpente, seria incrivelmente
doloroso para Bruno, todavia,
continuaria a ser muito menos
cruel do que a tortura psicológica, lenta e metódica, que ela
teria de aplicar, assim que conquistasse a confiança dele, iniciando um ritual que, para ser
bem feito, levaria anos.
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Fá-lo-ia amá-la, ao ponto do rapaz se preocupar mais com ela do que com ele mesmo, talvez
até o levasse a desejá-la, se conseguisse esperar
tanto pelos resultados… O importante era que
depois azedaria todos esses sentimentos. O
amor-próprio, a doçura, a inocência e a capacidade de confiar, tudo isto, assim como todo e
qualquer sentimento positivo que o rapaz
pudesse desenvolver, ela roubaria, até Bruno se
tornar um indivíduo amargurado, quebrado e
perturbado, incapaz de verdadeiramente pertencer a qualquer lado. Então, todo o mal que ele
fizesse e tudo o que sofresse ser-lhe-ia dedicado,
quais libações, convertendo-se em poder quando
ela, finalmente, o sacrificasse. Infelizmente, o
ritual só funcionaria se as oferendas fossem o
produto involuntário da mente perturbada do
rapaz. Se ele não o fizesse de livre e espontânea
vontade, como parte do seu amor e dedicação
pela “irmã”, a dor e sofrimento que alimentaria o
novos poderes dela seriam atenuados, por isso, a
filha de Nicolás precisa de semear cuidadosamente o terreno, se queria colher os melhores
frutos.
A ligação que teria de criar com Bruno assusta
a filha de Nicolás muito mais do que os horrores
da mutilação necessária para criar um invunche,
contudo, sabia que aquela seria uma oportunidade de ouro para obter poder e respeito, valorizando-se aos olhos do pai, e se essa ligação era o
preço por tais conquistas, estava mais que disposta a pagá-lo.

Vitor Filipe de Lemos Frazão nasceu a 16 de Junho de 1985 nas Caldas da Rainha. Criado na vila piscatória de São Martinho do Porto
onde fez a escolaridade até ao décimo segundo, altura em que ingressou na Licenciatura de Arqueologia e História da Universidade de
Coimbra.
Formou-se em 2007 e, desde então, tem-se dedicado ao acompanhamento arqueológico de obras em meio terrestre e subaquático.
É autor da obra “Crónicas Obscuras – A Vingança do Lobo”, a
primeira do que espera ser um extenso conjunto de contos e livros de
dark fantasy.
Mais informações em: http://cronicasobscuras.blogspot.com/
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O PÔR-DO-SOL

começava a cobrir Remos de tons esbatidos de

laranja e vermelho. A pedra branca dos edifícios parecia brilhar no fim da tarde, à medida que as lanternas e archotes se começavam a acender nos navios
do porto. Seaphas Drumm ajeitou-se desconfortavelmente no seu lugar. Não
estava habituado a estar sentado na madeira de um bote durante o encher da
maré (ou o descer dela, para todos os efeitos), mas o capitão do navio em que
tinha chegado dissera-lhe que o porto estava demasiado cheio e não tinham
espaço para atracar dentro da cidade.
Seaphas conseguia ver bem por si próprio a verdade das palavras do capitão. O
grande porto circular de Remos, construído no tempo do primeiro Império
Miranai em redor de uma baía roubada às águas do oceano, era pouco mais que
um emaranhado de cais e docas completamente sobrelotado, o maior no arquipélago de Fund. Grandes galeões e fragatas de Amorslea, com cascos reforçados a metal e figuras de proa douradas, torreavam sobre pequenas chalupas e
esquifes de pesca com velas triangulares, de tantas cores quanto um arco-íris.
Navios largos e achatados, baleeiros dos mares do norte, escunas de recreio
profusamente decoradas... E galeras, tantas galeras quanto um almirante
pudesse alguma vez desejar. No topo dos mastros da maior parte delas flutuava a bandeira de Remos, um sol sorridente e dourado sobre o azul do mar, mas
havia um cento de outros estandartes, adejando na brisa salgada do fim de tarde. Espaço não havia nenhum no entanto, e a Trovão Dourado, a galera mercante
de Mercir que o trouxera, aguardava ancorada à entrada do porto juntamente
com meia dúzia de outras embarcações.
O bote atravessou pela sombra lançada por um dos dois colossos de pedra cinzenta, manchada pelo sal do mar e uma patina de séculos de excrementos de
gaivota, que guardava a entrada do porto. Reis de outrora, sem dúvida, mas
Seaphas não era de Remos e não saberia dizer quem eram. Aquele pelo qual
passava parecia observar placidamente o horizonte, um molho de pergaminhos
debaixo do braço e o outro erguido na direcção do sol que se punha. O outro,
na outra ponta do porto, permanecia apoiado numa enorme espada, com o
olhar aparentemente fixo nos navios ancorados à entrada da cidade. Na base
das estátuas havia ameias, e atrás delas trabuquetes, balistas e alguns grandes
canhões, espreitando por cima dos dentes de pedra.
Remos parecera-lhe uma massa uniforme quando a galera se aproximara do
porto, mas à medida que avançava para dentro da baía artificial podia ver as
entradas de dezenas de canais e pontes sulcando o cais, ligando ilhotas e edifícios entre si. Os marinheiros que remavam o bote direccionaram-no para um
dos cais de pedra, atracando com cuidado por entre duas embarcações mercantes de Günn.
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Seaphas saiu do bote levemente nauseado, mas
tudo melhorou quando se encontrou com os pés
em pedra e madeira firme.
“Esta é uma cidade estranha”, considerou pouco
depois, ao chegar a uma praça na fronte do porto.
Os edifícios de pedra e estuque subiam muitos
andares acima dos canais que os sulcavam como
canais que os sulcavam como ruas. Eram ligados
por dezenas de passadiços e pontes ricamente
decoradas, a maior parte das quais era tão larga que
albergava casas de cada lado da sua expansão. Dizia
-se de Remos que se podia julgar a riqueza de nobre
ou mercador pela altura da sua casa, e Seaphas não
duvidava. A nobreza preferia residir muito acima da
plebe que ocupava as entranhas baixas e húmidas
da cidade, erguidas sobre o lodo da baía e o fumo e
fogo das fábricas e oficinas. A toda a volta viam-se
brasões de pedra pintada, embutidos nas casas de
famílias nobres, ou estátuas e gárgulas perigosamente penduradas em parapeitos. Tudo parecia tão
apertado quando os navios no porto, e inclinado
também. Algumas das torres mais velhas pareciam
querer vir a desafiar a gravidade, tal era a forma em
que angulavam sobre ruas e canais.
Seaphas era um assassino. Não um dos
melhores, como gostava de gabar aos seus clientes,
mas um assassino razoável para o valor dos seus
serviços. Tinha a pele pálida e cabelos louros dos
llaenalen, e um par de olhos verdes numa face agradável. Pensara muitas vezes se não seria bonito
demais para uma profissão tão feia. Mas ouro era
ouro, e ele trabalhava maravilhas com uma adaga
nas mãos, quase tantas como com o bandolim que
trazia às costas. Não gostava, como outros colegas
seus, de avançar a coberto da noite para abrir a garganta ao pobre desgraçado que tinha tido o azar de
ser o seu alvo. “Ninguém devia morrer sem rir
antes”, e assim Seaphas forjara alguma reputação
como bardo, alegrando damas e cavalheiros ao mesmo tempo que ganhava acesso às suas mansões e
palácios. Depois, era uma simples questão de se
esconder e fazer o que tinha de ser feito. Pedia sempre desculpa no final, antes de se escapulir. Não
servia de muito, mas fazia-o sentir-se melhor. Uma
dia teria dinheiro suficiente para não ter de pedir
desculpas a mais nenhum corpo a arrefecer, e poderia tocar e cantar a seu bel-prazer por todas as terras dos Reinos.
Procurou um barqueiro. As ruas de pedra eram parcas em Remos, e para se chegar confortavelmente a
qualquer lado na cidade era preciso recorrer às barcas espalhadas um pouco por toda a parte em ancoradouros. Havia-as de todos os tipos, desde simples
barcaças longas de madeira escura a pequenos palácios sobre água, com proas e popas esculpidas

numa miríada de efígies e pintadas em cores ricas,
muitas vezes dourado ou prateado. Barcaças de fundo chato e largo, para transporte de mercadorias,
ocupavam quase toda a largura dos canais, como se
fossem carroças, e outras tinham penduradas lanternas vermelhas e sedas em vez de paredes nas
suas cabinas, assinalando-as como barcaças de prazer. No topo de qualquer uma das embarcações um
ou mais homens com longos bastões nas mãos
aguardavam para as impulsionar nos canais, clamando incessantemente por clientes como se fossem peixeiros. Esta noite Seaphas estava encarregue de entreter um rico mercador antes de o liquidar, e portanto pareceu-lhe metaforicamente adequado escolher uma sumptuosa barca esculpida
como uma serpente aquática para o levar até à
morada do seu alvo. O barqueiro afastou a barca da
rua com o seu bastão e encaminhou-se prontamente
para onde ele o comandou, desaparecendo por
debaixo de uma ponte.

Seaphas era um assassino. Não um dos
melhores, como gostava de gabar aos
seus clientes, mas um assassino razoável para o valor dos seus serviços.
Tinha a pele pálida e cabelos louros
dos llaenalen, e um par de olhos verdes
numa face agradável. Pensara muitas
vezes se não seria bonito demais para
uma profissão tão feia. Mas ouro era
ouro, e ele trabalhava maravilhas com
uma adaga nas mãos, quase tantas
como com o bandolim que trazia às
costas.
Tyrus manobrou com cuidado para não bater na
esquina de um edifício. A sua barca, uma embarcação de prazer, brilhava vermelha por entre a negrura dos canais, iluminando-os com as suas lanternas
penduradas de cada canto da cabina. As sedas-
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falsas roxas da cabina agitavam-se suavemente
na brisa nocturna, e ele ponderou se Tysha não
teria frio. Havia cobertores de pele e lençóis de
linho na cabina, mas mesmo assim...
Um murmúrio de tecidos anunciou a sua irmã.
Por debaixo de uma grossa pele de veado o corpo
de Tysha encontrava-se escassamente coberto
por roupa. Um pedaço de tecido branco cobrialhe os seios e outro estava-lhe traçado como uma
saia curta à cintura, mas aparte deles Tysha estava tão nua como quando nascera. E o pano não
era propriamente opaco.
- Estamos quase lá – disse-lhe ele, impulsionando
a barca. O sol já quase abandonara o céu.
Ela assentiu mudamente, antes de se voltar e
regressar à cabina. Eram tão parecidos um com o
outro que passavam muitas vezes por gémeos,
apesar de não o serem. Partilhavam o mesmo
cabelo azul liso, a mesma pele morena, o mesmo
cinzento frio nos olhos. Mas Tyrus era um rapaz
de dezasseis anos e Tysha uma mulher de vinte e
um. Tysha mandava, Tyrus obedecia, como bom
irmão que era. Às vezes ela deixava-o deitar-se
com ela, como recompensa, e não havia nada que
ele adorasse mais que o corpo sinuoso e grácil da
irmã. E no entanto esta noite teria de a partilhar
com um assassino. Mãos cruéis e sujas de sangue
tocariam todo o corpo dela, cada recanto, cada
polegada de pele. Seria um tormento estar cá fora
e ouvir os gemidos. Só de pensar nisso o sangue
parecia entrar-lhe em ebulição. Tenho de o fazer,
dissera ela, doce irmãozinho, sabes que o tenho de fazer,
e depositara-lhe um beijo sobre a cicatriz na sua
sobrancelha e tudo ficara bem, até agora. Tyrus
engoliu em seco, tentando conter a sua raiva.
“Tem de ser”, agarrou no bastão com mais força.
Talvez depois de ter terminado com o homem, ela
o chamasse para a aquecer naquela noite fria.
“Tysha...”. As suas virilhas ardiam com desejo, e o
bastão na mão dava-lhe ideias.
Estava feito. Cantara, dançara, bebera e comera, e
conseguira despachar o seu alvo no jardim da sua
mansão, cobrindo-lhe a boca com uma mão antes
de enterrar a adaga no seu peito. O homem não
emitira qualquer som, não esbracejara, não se
tentara libertar. Seaphas preferia quando era
assim, quando partiam em relativa paz. O gordo
mercador limitara-se a ajoelhar e cair para trás,
apoiado por si, antes de Seaphas o ocultar em
arbustos grossos. Depois juntara-se à festa
durante mais alguns minutos, cantando A Balada
de Aegho, o Marinheiro, uma das canções mais populares em Mercir que lhe granjeara aplausos e
algumas boas moedas, e despedira-se. Agora
esperava pela barcaça que o vinha buscar. O seu
empregador prometera-lhe uma outra recompen-

sa além da monetária naquela noite. “Talvez uma
viagem de regresso numa das barcas de prazer?”.
Aí estava algo que seria do seu agrado, pensou,
aguardando sentado nos degraus à entrada da
mansão. Deixou escapar uma melodia solta no
bandolim para afastar o frio. Algures no topo das
escadas soou um grito abafado. “Já deram com
ele”, pensou, soltando dois versos d’A Balada.
- Pois o mar, Aegho, é profundo e matreiro, não cede a
prazeres e não pede dinheiro...- não, mas serviria a uma
música que ele gostasse assim tanto, mas servia
para passar os minutos. Um murmúrio de algo a
deslizar sobre a água soou do canal. “Mesmo a
tempo”.
Tinha adivinhado o seu prémio, constatou satisfeito. A luz escarlate antecedeu a barca, uma
embarcação magnífica de madeira branca e pormenores dourados talhados na cabina, e longas
sedas roxas drapeadas em jeito de janelas. O barqueiro enterrou a ponta do bastão no lodo do
canal e a barca parou junto às escadas.
- Boa noite – saudou em amorsleano o rapaz que
conduzia a embarcação, esperando que ele não
falasse apenas a língua antiga de Fund – Kael colore iste?
- Azur – murmurou ele de volta. A contra-senha
estava correcta, portanto Seaphas entrou para
dentro da barca – Devo levar-vos até ao porto,
senhor – o rapaz ergueu três dedos em direcção à
testa e inclinou a cabeça, na típica saudação de
Fund, a que Seaphas correspondeu – Estou à sua
disposição.
Uma jovem apareceu de entre as sedas, despida à
excepção de algumas peças de tecido diáfano e
um sorriso de luxúria nos lábios. Seaphas sentiuse a endurecer por dentro das suas calças.
“Cabelo azul...Nunca tive uma destas antes”.
- E ela? – perguntou.
- Ela também está.
- Muito bem, muito bem.
A rapariga estendeu-lhe uma mão convidativa e
conduziu-o até ao interior da cabina. Era maior
do que parecia vista de fora. Havia uma pequena mesa com dois cálices e uma garrafa de prata, e fruta fresca abundava numa travessa dourada. O chão estava coberto por tapetes excepto ao fundo, onde havia peles e mantas e almofadas de veludo e cetim. Uma lanterna pendia
do tecto de madeira, banhando a divisão numa
luz amarelada e suave.
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Nesse momento, um foco de dor
incrível floresceu nas suas costas e
Seaphas soltou um uivo lacinante,
caíndo para trás. A rapariga também gritou. O bardo contorceu-se
no chão, grunhindo de dores, e só
se apercebeu de que alguém o atacava quando sentiu um punho na
sua face. Os golpes começaram a
chover selvaticamente sobre o seu
corpo despido.”
- Gostaria de beber um pouco de vinho? – a rapariga sentou-se numa almofada, enchendo um dos
cálices. Seaphas imitou-a, arrumando o instrumento a um canto – É uma colheita de Brunden.
- Sim, por favor – já bebera mais do que a sua conta
na festa, mas os doces vinhos do arquipélago nunca eram demais – E o meu pagamento?
- Está aqui – os dedos longos e finos da rapariga
seguravam uma bolsa de veludo vermelho, que ela
colocou sobre a mesa. Seaphas abriu-a cuidadosamente com a ponta da faca, fazendo um par de
Círios dourados cair sobre a mesa. Mais espreitavam do interior da bolsa. “O ouro amorsleano é
como a água, existe em qualquer lado e todos precisam dele”, sorriu Seaphas. A rapariga avançou
para ele, entregando-lhe o cálice. O bardoassassino drenou-o de um só gole, deixando-o cair
vazio sobre a mesa.
- Daqui até ao porto não demora assim tanto. Terei
que me apressar – murmurou-lhe, pousando um
par de dedos sobre o seio direito da rapariga, traçando círculos em redor do seu mamilo coberto de
cetim leitoso como se ondulações de uma pedra
num charco se tratassem. Deu um ligeiro puxão ao
tecido e encostou os seus lábios aos dela, enquanto
os dedos percorriam um caminho delicado pelo seu
ventre exposto, através de mais cetim, até ao seu
sexo húmido e quente...
Ela soltou um gemido, e o homem riu. Os nervos de
Tyrus estavam-lhe à flor da pele. A madeira negra
do bastão protestou quando a enfiou com raiva no
lodo, fazendo a barca atravessar por debaixo de
uma pequena ponte decorada com toda a espécie
de peixes. Seaphas penetrou-a e ela gemeu, baixo
ao início mas aumentando com cada ímpeto. Sentiu-se estranho. Um calor anormal percorria-o dos
pés à cabeça, e estava a começar a suar mais do que

o habitual. “Deve ser da rapariga”, pensou, ignorando o facto. Ela agarrou-se às suas costas, cravando as unhas mais fundo na sua pele agora nua
com cada ímpeto ritmado do llaenalen.
Algo sinistro se moveu dentro de Tyrus. Encostou a
barca com força a um cais encolhido entre arcadas e
baixou-se para pegar na sua besta, uma arma pequena que trouxera oculta na madeira da barca, pronta a
disparar ao mínimo sinal de perigo. A luz escarlate
deslizou ao longo do dardo de metal na calha da besta, parecendo cobri-lo premonitoriamente de sangue.
O bardo estava com dificuldades em respirar, falta de
força e tonturas. Insistia cada vez mais na rapariga,
tentando afastar o mal-estar com o prazer daquele
corpo esbelto, mas a situação estava a tornar-se
insustentável, e Seaphas apercebia-se de que algo
estava bastante errado consigo.
- O que se passa? – inquiriu ela – Cansado, meu
valente assassino? – um sorriso matreiro assomaralhe aos lábios, e Seaphas apercebeu-se cruelmente
tarde do que se estava a passar.
- Tu... – balbuciou.
Nesse momento, um foco de dor incrível floresceu
nas suas costas e Seaphas soltou um uivo lacinante, caíndo para trás. A rapariga também gritou. O
bardo contorceu-se no chão, grunhindo de dores, e
só se apercebeu de que alguém o atacava quando
sentiu um punho na sua face. Os golpes começaram a chover selvaticamente sobre o seu corpo
despido. “Adaga”, as suas mãos tactearam os tapetes em busca da sua arma. “Preciso da adaga”. De
alguma maneira encontrou o cabo da arma, mas
mal tinha forças para a erguer. O seu atacante retirou-lha das mãos. Ouviu palavras indistintas da
rapariga, como trovões por cima do zumbido que
ocupara os seus ouvidos atordoados, e a voz do
rapaz que conduzia a barca a atirar-lhe uma resposta lacónica e furiosa. Uma mão puxou os seus
cabelos cor de sol, levantando-lhe a cabeça do chão
e expondo a sua garganta. O metal frio da sua adaga deslizou-lhe sobre pele e traqueia, e Seaphas viu
sangue, o seu sangue, disparar em jactos para as
cortinas roxas, as almofadas, as mantas, a madeira
branca...O mundo fugia de Seaphas Drumm. “Pois o
mar, Aegho, é profundo e matreiro, não cede a prazeres e
não pede dinheiro...”. A canção era a última coisa a
ecoar-lhe na mente, mas tudo o que lhe saiu dos
lábios foi uma guturalização molhada, e bolhas de
sangue. E por fim, escuridão.
Tyrus ergueu-se, deixando a adaga tombar das suas
mãos.
- O que é que fizeste... – Tysha encolhera-se a um
canto, contra as almofadas. Os olhos verdes do assassino estavam abertos, mas já não viam. O rapaz não
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respondeu. Já matara dezenas de homens na sua
jovem vida, mas sempre com mortes limpas. Isto...o
sangue arterial parecia estar em todo o lado ao mesmo tempo. Até na pele da sua irmã, que se levantou.
O seu olhar alternava entre Tyrus, o corpo de Seaphas, e a adaga caída a seu lado. O rapaz mordeu o
lábio inferior.
- Eu...
A mão de Tysha estalou na sua face.
- Ele devia ter morrido em paz! – berrou-lhe ela. –
É assim que eu opero, que nós operamos! Mas tu
só sabes pensar com o que tens entre as pernas! –
Tyrus deixou cair a cabeça, envergonhado – Eu
avisei-te de que as coisas teriam que ser diferentes hoje, seu imbecil.
- Eu só não queria...ele e tu...
Tysha suspirou.
- Temos de abandonar a barca e sair da cidade. Já
não é seguro estarmos aqui por muito mais tempo. Alguém o deve ter ouvido berrar – ela ergueu
a mão, e durante uma fracção de segundo Tyrus
pensou ir levar outro estalo, mas em vez disso os
dedos delicados e sujos de sangue de Tysha hesitaram antes de lhe afagaram a face, carinhosamente.
- És tão estúpido, irmãozinho – disse ela, e beijoulhe a testa.
- Desculpa...
- Suponho... – disse ela, começando a desapertarlhe as calças – Que ainda haja tempo para um
sinal do meu perdão. – ela sorriu, e ajoelhou.
Tyrus engoliu em seco, quando ela encheu a boca.
Quando a manhã chegou, ninguém se importou
com a barca, ancorada por entre as colunas da
base de um palácio nobre. Apenas quando o odor
se começou a tornar notável alguém decidiu chamar soldados. O corpo de Seaphas Drumm foi
assim descoberto, nú e de borco numa poça do
seu sangue, com um dardo de besta enterrado nas
costas e uma adaga caída a seu lado. Do condutor
da barca e da cortesã que a ocupara, não havia
sinal.

Anton Stark, nascido em 1991,
virá o seu primeiro livro,
"Prelúdio", o primeiro volume de
uma saga de Fantasia Steampunk intitulada “Downspiral”,
publicado em Setembro. Mantem
o blogue obscuro “Crónica de
Eos” e aponta como inspiração
os autores George R. R. Martin,
Neil Gaiman, China Miéville e, no campo português, Filipe
Faria. Este conto que aqui nos traz,, apesar de conter apenas
breves pinceladas de "steam", insere-se no mundo de Eos, no qual
a acção de "Prelúdio" decorre.
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Faltavam cinco minutos para a meia-noite quando Roberto acabou de armar a bomba. Desprendeu o recipiente de latão cheio de um líquido
amarelo com tons esverdeados, que ficou num
equilíbrio precário em cima de uma das barras
laterais. Limpou o suor da testa e beijou o anel
que trazia no dedo. Ajeitou o fato, colocou a cartola e afastou-se da ponte de ferro cruzado.
Àquela hora só os bêbados e as prostitutas percorriam a cidade, por isso não achou que houvesse o risco de ser reconhecido mais tarde. Que
sociedade mais decadente, pensou. Sabia que
cada um daqueles homens era capaz de matar
por um fato de cerimónia. Não esperava que o
atentado causasse muitas vítimas, já que escolhera um comboio de mercadorias numa zona
ocupada por armazéns.
Enquanto caminhava pelas ruas, combatia o
desejo de se enfiar por um dos becos, pois pressentia que todos os olhos estavam voltados para
si. Sabia que teria de se deslocar pelas vias principais para não chamar a atenção. Os nervos
eram tantos que se assustou com uma mera
buzina. Quase riu histericamente quando viu
tratar-se apenas dum veículo com rodas de
coche e muitas rodas dentadas que operavam
fora da carroçaria. Já mais calmo, saltou para a
berma de modo a deixar passar o mostrengo a
vapor conduzido por algum ricalhaço.
A noite estava abafada e o calor já se fazia sentir
há várias semanas. O mundo mudava a olhos
vistos e quase ninguém parecia aperceber-se
disso. Cada ano que passava era mais quente
que o anterior, o fumo cobria as grandes metrópoles e o nível do mar subia cada vez mais. Nin-

guém queria ouvir falar desses problemas,
enquanto o seu estilo de vida pudesse ser mantido, todos eram alérgicos à mudança, como qualquer civilização que se aproxima do seu fim.
Tudo fora planeado para que o atentado fosse
atribuído aos alérgicos, um grupo extremista
que defendia o uso de técnicas amigas do
ambiente. Estes perseguiam uma miragem semelhante à energia solar, que se supunha ter existido há quinhentos anos atrás e que se perdera no
grande holocausto. Apesar de se identificar com
algumas dessas ideias, Roberto nunca fizera
parte de tais círculos e não contava começar
naquele momento. As suas razões eram bem
diferentes.
Prédios do estilo Neovitoriano passaram a
ladear os dois lados da rua. Aqueles apartamentos de madeira de recortes arredondados e telhados oblíquos eram relíquias de outra era. As
varandinhas cercadas de madeira branca trabalhada davam-lhe vontade de rir. Não percebia
porque é que os haviam recriado, nem porque os
restauravam vezes sem fim. Parecia que tinham
medo de avançar no tempo, receio das incertezas do futuro e pavor de quebrar as restrições
tecnológicas estabelecidas. Tudo porque outrora, a espécie quase se extinguira por via das suas
próprias invenções. Uma guerra nuclear não era
mais possível, contudo um desastre ambiental
teria os mesmos efeitos. A humanidade estava
na sua hora dourada, no seu mais importante
ponto de viragem, e poucos eram os que conseguiam entender isso.
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Parou e retirou o relógio do bolso para ver as
horas. Faltavam dois minutos para o comboio se
encontrar com o seu destino. Ele odiava engenhos
que levassem muitas engrenagens, por isso aquele
era muito simples. O tremer da ponte, aquando da
passagem da locomotiva, iria lançar o recipiente
cheio de nitroglicerina contra um dos postes e
isso bastaria para detonar o engenho. Os maquinistas nunca se atrasavam.
Um portão preto de cemitério marcava o fim da
sua caminhada. Rangeu terrivelmente quando o
empurrou, dando-lhe entrada para um espaço
completamente deserto e sombrio. Uma árvore
frondosa dominava a paisagem projectando estranhas sombras no pavimento. A tranquilidade do
local contrastava com a inquietação que sentia.
Caminhou pelo passeio central, passando pelo
poço, dirigindo-se à campa da sua noiva.
Sentou-se no túmulo e acariciou uma gravura,
desejando sentir novamente o toque dela. A vida
não lhes fora gentil. O forte sentimento que os
unia só teve como par o nefasto fim. Ela morrera
atropelada por um condutor descuidado. Culpar
o condutor era demasiado fácil, pois ele era apenas um produto da sociedade decadente em que
estava mergulhado.
Ficara fechado em casa, sem querer comer durante dias a fio. Teria morrido ali se não tivesse recebido uma visita de um dos seus amigos. A conversa que tiveram mudou-lhe a vida, conseguira
canalizar o seu desespero. Desde esse dia, Roberto ouviu falar dos alérgicos pela primeira vez e, tal
como eles, passara a odiar toda a tecnologia. Passara a ser alérgico a toda a roda dentada e a todo o
eixo móvel. Consumido pela mágoa, quase caiu
num estado de demência, até que percebeu o que
deveria fazer. Tinha de destruir estes malditos
monstros com corações de corda e cérebros a
vapor. O seu amigo nunca o abandonou e nem
negou qualquer tipo de ajuda, nem sequer quando
precisou dele para levar a cabo o seu plano pernicioso.
Como previra, a explosão deu-se à meia-noite em
ponto. Ouviu de seguida mais três rebentamentos. O clima seco e as matérias inflamáveis, tanto
do comboio como dos armazéns, mergulhavam a

cidade em chamas. As labaredas subiam mais alto
do que esperava, o comboio deveria transportar
algum tipo de mercadoria muito inflamável.
Impávido, observou o fogo que galgava metro
após metro sem que ninguém o pudesse deter.
A tragédia abateu-se sobre a cidade. O número de
vítimas escalou de dezenas para a centenas e
finalmente atingiu o milhar. Quarteirões inteiros
foram devastados. Não houve quem duvidasse
que os alérgicos fossem os responsáveis e ninguém se preocupou com o corpo que se afogara no
poço do cemitério.
Pedro Cipriano nasceu no ano de 1986 e mora actualmente na
Alemanha. Publicou três ensaios na revista “Nova Águia” e mais
recentemente o mini-conto “Travessia” na revista LER. Com este
conto pretendeu explorar a ideia de uma tragédia shakesperiana
num universo Steampunk.
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- Extra, extra! Última hora, El-Rei D. Luís declara
guerra à Inglaterra. – Apolinário segurava os jornais
ainda quentes sobre o braço esquerdo, enquanto agitava na mão direita um exemplar que fumegava. –
Venham ver, senhoras e senhores.
Enquanto subia a Avenida dos Salvadores, agitava o
jornal acabado de prensar, tentando vendê-lo o mais
rápido possível e assim poder voltar à tipografia para
ir buscar novo molho. Esforçava-se por ser rápido,
para conseguir vender mais do que os dois volumes
habituais. Afinal uma notícia destas não é todos os
dias que acontece. Puxara o boné castanho e gasto
mais para a frente, para se proteger do vento frio. Ainda andara pouco tempo com os jornais no braço, mas
já toda a roupa começava a ficar preta do carvão do
jornal. Entrara para a tipografia com sete anos, primeiro como moço ganhando uma moeda por semana.
Aos dez era já um ajudante indispensável na prensa e
ganhava duas moedas por semana. Descarregava os
camiões de carvão, carregava os tabuleiros das prensas, esfregava a maquinaria com as vassouras de aço
para depois a enorme prensa, entre barulhos infernais, com as caldeiras a funcionarem a toda a velocidade, prensar com carvão queimado nas folhas amareladas da nova edição de cada dia.
Agora com catorze anos era um dos rapazes mais
experientes da tipografia ganhando duas moeda por
cada molhe de jornais que conseguisse vender.
Uma senhorita muito morena com um ar fino e roupa
engomada aproximava-se agora dele em cima de uma
trotinete, envolta numa nuvem de vapor. Apolinário
sorriu só de ver de perto um dos modelos novos.
Sonhava em ter uma daquelas para conseguir distribuir de forma mais expedita todos os jornais, apenas
com uma medida de carvão, seria um verdadeiro
sonho. Não sujavam os passeios e quase que não
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faziam barulho, tinham um depósito muito mais
pequeno de água que os modelos anteriores e que
depois de quente criava uma pressão suficiente para
fazer a trotinete avançar quase à velocidade de um
cavalo.
- Rapaz! Rapaz! Dá cá um jornal! – A senhorita parara
à sua frente e com a trotinete ainda a trabalhar, gritava-lhe sobre o barulho desta.
Apolinário, acordou da adoração à maquineta e separou um dos jornais que ainda não estavam mexidos e
passou-o à senhorita. Ela procurou por uma moeda no
pequeno bolso da blusa branca, cheia de bordados, e
atirou-lha a Apolinário. Desaparecendo de seguida,
deixando atrás de si uma nuvem quente de vapor e
cheiro de carvão.
Guardando a moeda na bolsa, pegou de novo no jornal
que naquela altura já estava com o carvão das letras
todas borratadas e continuou a subir a avenida. Por
ele passavam ocasionalmente outras trotinetes, modelos mais antigos e bem mais barulhentos. Passou pela
menina Maria, no seu posto habitual, com os baldes
cheio de flores soltas e alegres que davam uma nova
cor ao passeio.
- Bom dia menina Maria.
- Bom dia. - Respondeu -lhe enquanto entregava um
raminho de cravos a uma freguesa.
Subindo pelo centro da avenida, passou pelo Sr. José,
sapateiro, com posto fixo há mais de 50 anos naquela
avenida, sentado num banquinho minúsculo e com
uma caixa que mesmo pequena, espantosamente tinha
tudo o que um sapateiro precisava para além de ser já
um modelo mecânico. Pouco acima, estava o carrinho
de mão do vizinho Frederico repleto de carvão. Amigo
de infância de Apolinário, era um espertalhão e andava sempre bem-disposto, tinha arranjado um lugarzito
na avenida para vender carvão às trotinetes que por lá
passavam e que lhe dava um lucro considerável, permitindo-lhe continuar a dar parte aos guardas, ao vendedor de carvão e ainda ficar com a sua parte que lhe
chegava bem para viver no quarto alugado que tinha
agora no mesmo prédio onde vivia o Apolinário com a
mãe viúva e os seus três irmãos.
- Olha o Apolinário! Amigo, como vai isso?
- Ainda estou no início do primeiro molho, mas tudo
se comporá.
Continuou a subir a avenida, sem parar para cumprimentar Frederico, para que o amigo não se sentisse na
obrigação de comprar um jornal que para nada lhe

serviria, para além de embrulhar carvão ou para usar
na retrete.
- Venham ver cavalheiros e senhoritas,
venham ver! El-Rei D. Luís declarou guerra à Inglaterra.
Aos gritinhos estridentes, passaram por ele mais duas
senhoritas vestidas com as fardas do colégio Dona
Maria, que assim que o viram, mudaram de direcção.
Com vestidos-casacos cintados, apertados até ao pescoço com pequenos botões prateados que brilhavam
no veludo azul, e óculos estroboscópicos suspensos
no pescoço, pararam junto de Apolinário, cochichando entre elas como se mais ninguém estivesse presente.
- Já te disse, tenho a certeza que o papá nos leva ao
baile de oficiais que o Rei vai dar por causa da guerra.
Até podemos arranjar noivo. - Sem olhar para Apolinário, fez-lhe sinal com o dedo indicador enluvado
levantado, as luvas azuis condiziam com o casaco
fazendo parte do uniforme e o enorme anel que a
mocinha trazia no indicador, por cima da luva, reluzia
uma pedra no mesmo azul-marinho. - Um jornal se faz
favor.
- Oh, de certeza? – Guinchava a outra e saltitava feliz
enquanto uma puxava pela bolsinha de prata que trazia a tiracolo. – Seria tão bom!
- Bom, bom, seria ficar viúvas. Aí ficaríamos com pensão e estatuto.
Enquanto pagavam e desapareciam de novo por entre
os caminhantes da avenida às risadinhas, Apolinário
ficou a olhar para o jornal. Seria verdade? Seria possível que El-Rei iria dar um baile a comemorar a guerra?
E haveria pensão para viúvas, não poderia ser. Será
que era o que dizia ali, naquelas letras feitas com carvão queimado que esborratavam mal lhe começassem
a mexer?
- Eh moço. – O barulho da trotinete a vapor sobressaltou-o, fazendo-o cair com os jornais no chão preto das
cinzas. Levantou-se preocupado com os jornais e
pegando-lhes com jeito voltou a pô-los no braço já marcado de letras de os transportar. – Dá-me aí mais um
que este ficou logo um nojo. Era a mesma senhorita da
trotinete nova. Enquanto lhe dava um jornal pouco sujo
e esperava pela moeda, ganhou coragem e decidiu-se a
falar-lhe.
- Senhorita, já leu a notícia?
- Ah?
- A notícia de El-Rei, já leu?
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- Já claro, quero outro para levar para o meu pai que
nem vai acreditar neste disparate. Ir pra guerra com
a Inglaterra… - Atirando-lhe uma moeda, voltou a por
a trotinete a funcionar e arrancou, desaparecendo de
novo tão depressa como tinha chegado.
Sem ter tempo de lhe pôr mais questões voltou a sua
atenção para a venda dos seus jornais, tinha de terminar aquele molho rapidamente para voltar para a
tipografia e trazer mais para a rua. Se não conseguisse fazer mais do que dois molhos receberia umas
quatro moedas que não dava para a mãe fazer a
comida para aquele dia. Os irmãos teriam de voltar a
comer pão duro a boiar na água do cozido de toucinho, e voltariam a deitar-se cheios de fome e a choramingar com dores de barriga, como na noite anterior.
A pequena Rosa, a sua irmã mais nova com quatro
anos e uns olhos pretos como carvão, voltaria a subir
-lhe para o colo, agarrando-se ao seu pescoço olhando para o bocado de toucinho rançoso que a mãe lhe
colocava sempre a ele, por ser o irmão mais velho e o
que agora sustentava a casa. E ele espetaria o garfo
no toucinho, dar-lhe-ia uma trinca e diria:
- Mhmm, tá mesmo bom. Queres provar Rosinha?
A menina de olhos brilhantes acenaria com a cabeça,
feliz e dava uma chinca na gordura. A mãe levantarse-ia da mesa para não ficar a ver e começaria a lavar
a loiça de costas para os filhos, enquanto chorava
atormentada pela miséria em que viviam.
A seguir chamaria o irmão.
- Tomás, anda cá provar isto, que disto não arranjas
tu nem na cozinha do Sr. José. - O pequeno com os
pés descalços viria devagar e sem fazer barulho para
provar a iguaria que o irmão prometia, mas acabava
por lhe dar uma trinca muito pequena para deixar
para os outros. - Que tal?
- Tá bom!
- Vês, eu disse. - Olhava para o irmão que com apenas seis anos já trabalhava o dia todo. Uma amargura
surda mordiscava-o por já lhe ter arranjado emprego
na frutaria do Sr. José. Tomás corria o dia todo as
ruas da cidade a entregar fruta e a fazer recados e em
troca o dono da frutaria dava-lhe de comer e mandava no fim da semana uma saca com batatas e couves
para a mãe. Mas os tempos iam maus.
Faltava o João, que ficaria com o que tinha restado:
- Anda João, toma lá o resto.

seus fregueses habituais, onde normalmente despachava um molhe.
Era uma das ruas mais ricas da capital, larga e sem o
negro fumo habitual das trotinetes e dos carros a
carvão, que infestavam toda a restante cidade de fuligem. Com árvores plantadas na berma do passeio
rigorosamente de vinte em vinte metros e pequenos
canteiros com sebes bem cortadas, entre cada árvore,
que delineavam bem a estrada dos passeios pedonais.
Aqui Apolinário podia andar a vontade sem ter de se
preocupar com as trotinetes que o atiravam ao chão
frequentemente, ou com o vapor que elas expeliam e
que usualmente era um perigo para as pernas de
qualquer transeunte, provocando queimaduras feias
e dolorosas conseguindo, por vezes, deixá-las em
sangue.
Apolinário correu rua acima encostado aos muros
altos das casas começando a bater de porta em porta
para vender o maior número jornais que conseguisse.
Limpou a mão livre às calças antes de bater na porta
branca do Poeta, como ele gostava de lhe chamar.
Uma casa ligeiramente mais modesta e de menor
tamanho que as vizinhas, mas que em qualquer bairro pareceria sempre de alguém abastado. Gostava
quando o Poeta vinha a Lisboa passar algum tempo,
muito simpático, por vezes ficava-lhe com mais de
um jornal e contava-lhe coisas novas, enquanto lhe
oferecia qualquer coisa para comer, o que, normalmente era a primeira coisa que comia no dia. No restante tempo, a empregada que lá ficava a tomar conta da senhora da casa tinha ordens para lhe comprar
um jornal, mas não fazia mais que isso. Com uma
expressão séria e digna e lábios bem fechados, davalhe a moeda e pegava indiferente à capa do jornal,
para lhe fechar de imediato a porta na cara.
Tinha três jornais sobre o braço e sorriu satisfeito
antes de usar o batente na porta esperando que desta
vez o Poeta estivesse na capital. Teve de bater segunda vez até que ouviu passos e o próprio poeta lhe
abriu a porta. Mais magro do que da última vez e
com uma barba comprida e farfalhuda, aparentava a
distinção de sempre.
- Ora vejam só quem é ele. Apolinário! Que me trazes
aí?
- A guerra, Sr. Professor. – Apolinário sorria satisfeito por poder conversar com o poeta.
- Ah, ah, rapaz, que belo trocadilho. Mas entra, tivesEnquanto pensava no jantar do dia anterior, subia a te sorte em me apanhar cá, volto hoje para Vila do
Rua das Pinchas para começar a entregar o jornal aos Conde. Só mesmo a pedido d’ El-Rei, que aceitou
finalmente ouvir a Liga Patriótica do Norte, é que
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vim ao sul. – Fechando a porta encaminhou-se para
a cozinha com Apolinário a seguir-lhe os passos, de
boné na mão, e com os sapatos sujos e rotos deixando nódoas negras nas carpetes coloridas. – Então a
notícia chegou aos jornais. Quantos tens aí rapaz?
- Três, Senhor Professor.
- Fico-te com os três, afinal isto agora é um verdadeiro lixo. Desde que inventaram essa de usar a
prensa com carvão por ficar muito mais barato, em
vez da tinta. Pfff!!! Um nojo rapaz, um nojo. Estes
industriais vão de mal a pior, só pensam nos lucros.
Pior só mesmo os banqueiros. - Pegando-lhes com
algum nojo atirou-os para cima da mesa que se
encontrava no centro da cozinha. – Vá senta-te aí
que a Isaltina já te prepara pão com chouriço. Sabes
que já fui tipógrafo, rapaz?
Apolinário sentara-se na outra ponta da mesa onde
a empregada, com a farda impecavelmente limpa e
sem um cabelo fora do sítio, pousara um pão com
chouriço que ele prontamente começou a devorar.
Ouvindo o Poeta abanou a cabeça estupefacto e
quase se engasgando.
- Pois é, Apolinário, já fui tipógrafo. Aqui e em Paris.
Sabes onde fica Paris? – Apolinário com a boca cheia
de pão, voltou a abanar a cabeça. – Tenho um dia de
te mostrar um mapa que tenho aí. Pois, já fui tipógrafo, isto quando os jornais ainda eram impressos
com tinta e de boa qualidade, agora com esta porcaria do carvão, só com a desculpa de que fica barato.
Um nojo é só o que eu te digo. Um nojo!
Empurrando o que tinha na boca com um copo de
chá morno voltou-se para o Poeta e questionou-o.
- Sr. Doutor?
- Não me chames isso que eu não sou médico rapaz.
- Sr. Poeta?
- Ha, ha, muito mais engraçado. Diz lá Apolinário.
- Sr. Poeta,vai haver mesmo guerra?
- Pois claro, meu rapaz, vai haver guerra. O país tem
de se impor e não deixar esses bifes, esses ingleses,
tirar-nos o que é nosso em África. Exigirem terras
que foram os nossos antepassados a conquistar, isso
é impensável e inaceitável. Não te parece justo, pois
não?
Apolinário encolheu hesitantemente os ombros.
- Deixa-me explicar-te. Imagina que a tua mãe tinha
um terreno lá na aldeia onde vivem os teus avós. E
que agora um estrangeiro poderoso e cheio de
dinheiro vinha e lhe dizia que queria o terreno para
construir lá uma linha férrea. Parece-te justo?

Agora já convencido Apolinário abanava a cabeça
franzindo o sobreolho zangado.
- Pois, agora a questão é, como é que a tua pobre
mãe, sem ninguém que a defendesse, poderia lutar
contra o capitalista, bem o estrangeiro rico?
Apolinário pensou um pouco e pareceu-lhe muito
lógico como filho mais velho.
- Ah, ia lá eu e esmurrava os cornos ao estrangeiro!
Vossa senhoria desculpe lá o mau francês.
- Ah, ah, ah, pois, és um rapaz muito bemintencionado e impulsivo, mas o estrangeiro contrataria muitos homens fortes e contra eles não terias
muita hipótese, não é? E não te quero ferir o orgulho
meu rapaz. Oh Isaltina, mais um pãozinho para o
Apolinário que ele está a crescer. – O Poeta sentarase a ler o jornal enquanto explicava estas coisas ao
Apolinário. – El-Rei D. Luís foi um homem que se
precaveu em terra, assim que houve a Conferência
de Berlim, sabia que ia sobrar para os mais pequenos. Há meses que anda a preparar tudo, tem havido
acordos com o Brasil e houve grandes investimentos
em África e por cá.
- Então não vai haver guerra? – Apolinário estava
confuso e não percebia muito bem do que é que o
Poeta estava a falar.
- É mais complicado que isso, os Ingleses vão-nos
atacar na mesma. Mas estando preparados a guerra
não está perdida. Em África foram feitas linhas férreas a atravessar todo o território para que os Ingleses o possam atravessar, como querem fazê-lo, mas
pagando para tal. Assim, como todas as colónias
foram reforçadas com milhares de soldados nacionais e brasileiros equipados pela coroa, não será
fácil para os Ingleses levarem a delas avante. Vê lá
que prevendo baixas, a cada viúva El-Rei D. Luís
dará uma pensão de oitenta moedas. – Apolinário
ficou de boca aberta, engasgando-se com o segundo
pão, já quase terminado. – Pois rapaz e não é tudo,
por cá El-Rei também não ficou quieto, temos novas
maquinarias parecidas com estas trotinetes que
andam por aí, mas em ponto grande que conseguem
levam soldados dentro e tem grandes canhões, qual
grandes navios fora de água. E aeronaves que de tantas, obscurecerão o sol, com suas enormes asas que
lançaram seus bafos mortais, as novas bombas de
gás, sobre o inimigo. Enquanto falamos, estão a
caminho de Angola. Como vês está muita coisa a
acontecer.
- Oitenta moedas Sr. Poeta?
- Oitenta moedas para cada mulher que ficar viú-

23
va, além daquilo que o soldado recebe por servir o país.
- Os soldados recebem?
- Claro Apolinário, recebem um ordenado, afinal as famílias
deles precisam de se sustentar. Recebem bem mais de oitenta
moedas.
- Mas isso é muito mais que eu e o meu irmão João fazemos
num mês. E eu receberia ordenado? E poderia mandar para a
minha mãe?
- Oh Apolinário, claro que sim. Também haverá pensões para
as mulheres que perderem os filhos, claro. El Rei precisa de
todos os homens que conseguir arranjar, para defender o que é
nosso. A nação acima de tudo. Para isso muitas famílias perderão os homens que são o sustento da casa, mas El Rei será
justo e não se esquecerá das famílias dos heróis que deram a
vida pela pátria.
Levantando-se da cadeira colocou o boné na cabeça e olhou
para o poeta.
- Volta hoje para Vila do Conde?
- Sim, Apolinário, lá as praias são amplos e belas, e por elas me
passeio ou me estendo ao sol com a voluptuosidade que só
conhecem os poetas e os lagartos adoradores da luz.
Estendendo a mão, já enegrecida pelos anos nas prensas, Apolinário disse-lhe:
- Vou pra guerra Sr. Poeta. Obrigada.
O poeta hesitou antes de lhe apertar a mão.
- Meu rapaz, se voltares vem-me visitar. – Com os olhos ligeiramente húmidos, pousou-lhe a outra mão sobre o ombro. – E
trata-me por Antero.
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Universidade do Porto em Engenharia Informática, onde foi monitora durante a licenciatura e o mestrado. Publicou o seu primeiro conto
na antologia Talentos Fantástico em 2010, seguiram-se outros contos
em antologias, fanzines, revistas e jornais - Jornal Conto Fantástico
nº 1/2, Antologia BBdE, Vollüspa, fanzine Fénix, Nanozine nº1. Recentemente foi selecionada para a antologia S.O.S Titanic e publicou em
espanhol na ezine miNatura. Pertence ao grupo de editores do fanzine
Fénix.
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Um assobio ao longe,
marulhar de magma,
entre arrufos de vapor,
entrelaçados na vida das engrenagens,
desabrocham novas ligas.
Cadinho de bronze e cádmio,
pro-génese metálica de um novo ser,
caminhando na linha de montagem,
entre silvos de comando,
calcorreando novos carris.
Ao longe, na proximidade da caldeira,
sobre um mar esmeralda,
emoldurado num diáfano manto plúmbeo,
guarnecido pelo casco da máquina,
chega exangue o último filho.
Soberano dos ares,
rodeado de tormentas e torvelinhos,
entre preces amara,
num arraial de faúlhas,
o novo Deus.
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O vento fazia o pó levantar.
De olhar maduro,
óculos de protecção,
casaco preto e chapéu,
ao peito um medalhão.
Ele era um rapaz nobre.
Nunca se tinha visto ninguém como ele.
Que segredos antigos estavam à espreita?
E ali estava ele,
flutuando na magia da brisa.
Ao peito a mais perfeita arma de julgamento.
Cano curto.
O segredo fora revelado,
e o carrasco chegava para mim.
Com uma intenção maravilhosa de assassino malicioso,
Spyglass olhou-me nos olhos
e senti o vento no meu cabelo.
Flashes de fogo na calada da noite.
A maravilhosa máquina de sua majestade.
Gritei: "semeador de chumbo".
O sangue, escuro, corria, mortal.
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Mescla-se o céu de impuro cinza,
O sonho é contraste de fumo e luz,
E no ar corre o zumbido doce
Que te polui a alma e seduz.
A vida é mecânica e a física
Conta a matemática da engrenagem,
Que te encaminha sob o vapor
Tão quente que é deserto e miragem.
Incendeiam-se as fornalhas
Da mente que sobreaquece o sonho,
E as caldeiras fumegam ideais
Sob o metal que ignora o enfadonho.
Queimadas são então as estrelas
Rubras e negras de tom carvão,
Que paira nos céus a revolta viva
Com destino ao hangar do coração.

29

Nanozine: O sub-género Steampunk é algo ainda um pouco vago na mente de algumas pessoas.
Julga que consegue definir Steampunk?
Anton Stark: Não querendo parecer arrogante, e se
o fizer peço desculpa: recuso neste momento o
rótulo de sub-género para o Steampunk, pelo
menos na medida em que é costume ser considerado, isto é, um subgénero ou derivação de Fantasia
ou Ficção Científica. Creio que Steampunk, por
mais eclético que seja nas suas características
constituintes, já amadureceu ao ponto de ser um
género por si só, que abrange fundamentalmente a
literatura e a arte mas toca também na moda, na
música, no cinema. O que torna uma definição universal pouco prática senão mesmo impossível, ainda que haja, creio, sempre um substracto residual
(Época Vitoriana e Revolução Industrial) comum a
todas as tentativas de definição.
Nanozine: Acha que Portugal se encontra muito
atrasado face, por exemplo, ao Brasil? O que é
que as editoras poderiam fazer para apoiar este
género ainda desconhecido?
A.S.: Como país periférico que foi, é e será sempre,
Portugal está sempre na retaguarda no tocante às
chamadas culturas alternativas, e diria que o
Steampunk é um caso particular em que o nosso
país se encontra definitivamente atrasado. O termo
ainda não diz nada a muitos e diz pouco a outros
tantos. Isto deve-se, parece-me, a uma falta de
aposta geral na comercialização do género, a começar pelas editoras mas passando também por lojas
de roupa, cinemas alternativos, lojas de música,
etc. As editoras têm contudo maior responsabilida-

de que todas as outras instituições, porque o
Steampunk constrói-se acima de tudo através de
história escrita. É precisa uma certa bagagem intelectual para se conseguir ler e apreciar bom Steampunk, digo eu. Dito isto, parece-me que mais tarde
ou mais cedo hão-de começar a editar-se bons
livros Steampunk em português, mais não seja porque o género se está a tornar muito rentável nos
EUA e no Reino Unido.
Nanozine: O que o motiva a utilizar o steampunk em vez de por exemplo fantasia épica ou
paranormal?
A.S.: Respondendo sem floreados: agrada-me profundamente. É giro, gosto muito, uso. Sempre tive
um fascínio particular pela estética vitoriana e em
particular por maquinismos antigos. Há algo de
profundamente catártico para mim em assistir ao
movimento ritmado e certo de um mecanismo de
engrenagens, ao silvar da sereia de um comboio, ao
rugir de uma caldeira. Convém relembrar que a
minha obra é Fantasia Steampunk. Fundi os meus
elementos preferidos de um género e de outro
(embora Steampunk seja sempre também um vôo
de fantasia), ainda que o último prevaleça sobre o
primeiro. Steampunk tem, porém muito mais que a
Fantasia, um poder enorme de reinventarmos o
passado, de pegarmos no que era bom acerca dos
nossos antepassados e seguirmos com isso por
caminhos que nenhum deles (excepto visionários
como Verne) ousou percorrer, por falta de imaginação ou de tempo. É um género que nos dá a
capacidade de redescobrirmos a magia em coisas
que ainda hoje nos rodeiam, de uma maneira ou
outra.
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outra.
Nanozine: Que dificuldades encontrou quando
iniciou a escrita do livro?
A..S.: Começar foi fácil, continuar é que é o cargo
dos trabalhos! No concernante ao Steampunk há
sempre a dificuldade acrescida da verosimilhança:
é muito giro inventarmos toda a espécie de máquinas e mais algumas, mas têm todas que ter princípios de acção realistas. Ao contrário da simples
Fantasia, que se pode safar (mas não devia quando
o faz, que felizmente é pouco) com alguns “a
wizard did it”, autores de Steampunk têm que pesquisar um mínimo sobre o funcionamento das
máquinas que pretendem criar. Claro, há sempre
maneiras giras de contornar obstáculos (tive de
criar um tipo especial de carvão de alto rendimento
para poder conceber ter os meus steamknights em
movimento durante mais que um par de horas, por
exemplo), mas o realismo e os princípios básicos
da Ciência e da Mecânica devem sempre nortear
(ou pelo menos devemos tentar que o façam) as
nossas criações. Aparte disso, as dificuldades são
as mesmas que para qualquer outra obra literária,
julgo eu: tempo em falta, problemas espinhosos de
pesquisa, inspiração que teima em desaparecer
quando é mais necessária. Mas com perseverança,
um roupão fofinho e umas boas chávenas de Earl
Grey fazem-se maravilhas.
Nanozine: Nunca teve vontade de desistir e
pensar “Vou escrever algo que venda”?
A.S.: Nunca. Por dois motivos: primeiro, porque
espero religiosamente que isto venda, ou terei atirado muitas horas ao longo de quase cinco anos
pela janela fora. Nah, estou a brincar. Segundo porque, venda ou não venda, meti o meu mundo no
papel. Abri uma criação minha a todos os que a
quiserem ver e dela participar, e fi-lo única e exclusivamente por gosto. É triste quando se tem algo
maravilhoso na cabeça mas não se consegue compartilhar com mais ninguém. Agora consigo, e é
uma sensação de satisfação incrível quando encontro alguém que gosta genuinamente do que criei. E

isso vale bem mais que qualquer quantia que possa
receber.
Nanozine: O que podemos esperar da sua prosa?
A.S.: Pergunta difícil, e à qual me custa responder
por sentir que vou espezinhar a minha humildade ao
fazê-lo. Terei de dizer que podem talvez esperar
tudo o que eu próprio espero de boa prosa: realismo,
bons diálogos, um world-building bem conseguido,
uma história imersiva, bem escrita e que prenda o
leitor, com aquele je ne sais quoi (um dos meus
irmãos, provavelmente o meu maior encorajador até
agora, chama-lhe “faísca”) que torna qualquer história numa boa história. Agora, se o consegui ou não,
isso já fica à consideração de cada leitor, e não serei
eu certamente a afirmá-lo. Posso apenas dizer que
dou o meu melhor quando escrevo, e que as críticas
que tenho recebido têm sido favoráveis. Diz quem
leu que se lê como quem vê um filme. Eu honestamente espero que sim.
Nanozine: Pensa que o punk em geral algum dia
terá a popularidade que teve o movimento paranormal no nosso país?
A.S.: Como romântico incorrigível: quem me dera
que sim. Como realista (ou pessimista, dependendo
a quem perguntam): um grande e redondo “nunca”.
O povo português tem por hábito prestar pouca
atenção à maior parte das coisas bonitas e excitantes
que acontecem à sua volta. E sendo o movimento
Punk todo ele contestatário do “sistema”, será sempre desvalorizado num país culturalmente apático e,
em algumas instâncias, reacionário, como o nosso é
actualmente. Mas caso esteja errado e qualquer forma de Punk se venha a tornar popular em Portugal
nos próximos anos, fica aqui prometido que comerei
a minha própria cartola. Podem cobrar-me na aposta
mais tarde.
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Nanozine: Para os mais distraídos que ficção
ou não-ficção aconselha para quem queira
aventurar-se nestas épocas alternativas?
A.S.: Para os amantes de ficção mais ancorada na
História, sugiro o The Bookman de Lavie Thidar, e a
série que ele inicia, passada numa Londres alternativa com muitas personagens conhecidas e
outras que irão ainda construir as suas próprias
histórias. Para os mais novos ou para quem procura uma leitura mais simples, a trilogia Leviathan
de

Scott Westerfeld

(Leviathan,

“Behemoth”

e

“Goliath”) parece-me bastante interessante, e está
disponível (pelo menos o primeiro volume) em
português. Michael Moorcock (trilogia A Nomad of

The Bookman is a
delight, crammed with
gorgeous period detail,
seat-of-the-pants adventure and fabulous setpieces.
The Guardian
This is a steampunk
gem...Bring on a sequel,
Tidhar! I'm craving to
know what happens after
the ending!
SFF World

the Time Streams), Cherie Priest (Boneshaker) e China
Miéville (The Iron Council, Perdido Street Station) são
nomes incontornáveis no contexto do Steampunk
actual, bem como Tim Akers (Horns of Ruin), Philip
Pullman (The Amber Spyglass) e George Mann (The
Affinity Bridge, entre outros). Against the Day, de
Thomas Pynchon, é uma leitura complexa mas
bastante satisfatória. E para quem estiver mais
interessado nas origens e história do género, recomendo vivamente The Steampunk Bible , de Jeff e Ann
Vandermeer (editores da Steampunk Magazine e
de duas antologias sobre o género). E claro, Jules
Verne, ainda que um bocadinho aborrecido por
vezes, é sempre bom para fornecer inspiração.

Akers knows how to
spin a tale with depth,
complexity, and a bit of
humour.
The Mad Hatter's
Bookshelf & Book
Review

Automata, clattering
railway carriages, hansom cabs and 'pea soupers', gas lit streets and
the doffing of caps, gruff
policemen, mad scientists, arrogant industrialists, seances, pentagrams, addictions to laudanum and a few ravening zombies...Mann is
at the forefront of the
new generation of UK
genre movers and shakers.
SFRevu.com
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ClOCKWORK
Nanozine: Em primeiro lugar temos de perguntar: O que é o EuroSteam Con?
ClockWork Portugal: Marcus Gilman teve uma
ideia para um evento que celebrasse o Steampunk
fora do circuito anglo-americano e a comunidade
Steampunk europeia reuniu-se em torno dele. A
partir dessa idea nasceu a primeira convenção
Steampunk transcontinental, que através da
internet rapidamente ganhou uma dimensão
global.
Em Fevereiro, Portugal juntou-se ao rol crescente
de países que se organizaram para que no fim de
semana de 29 e 30 de Setembro tenha lugar a
maior convenção Steampunk do Mundo.
Nesses dois dias teremos, um pouco por toda a
Europa, concertos, encontros em cafés, conversas
mais ou menos informais, conferências com ou
sem chá conforme as preferências de cada núcleo
organizador. O coração da Euro Steam Con será a
segunda Steampunk and Gaslight Convention no Luxemburgo, que contará com concertos, palestras,
exposições e o normal ajuntamento de apreciadores da estética. Para além de Portugal, estão
planeados eventos na Alemanha, França, Espanha, Croácia, Suécia, Rússia, Itália, Noruega,
Áustria, República Checa, Hungria, Eslovénia,
Reino Unido e Holanda, sintonizados com o
Luxemburgo e com o resto do mundo através do
livestream pela web.

PORTUGAL
Nanozine: Como nasceu a ideia de organizar e
participar no EuroSteam Con no Porto?
ClockWork Portugal: A ideia de organizar a Euro
Steam Con surgiu numa conversa informal no
Twitter. Em Outubro do ano passado, a Joana
Lima e duas bloggers (Tchetcha do Ler e Reflectir
e a White_Lady do Este Meu Cantinho) fizeram
uma leitura temática inteiramente dedicada ao
Steampunk, com discussões nos blogs das
autoras. Por causa do entusiasmo criado na altura
em volta do Steampunk, uma amiga enviou-lhe o
link da Euro Steam Con pelo Twitter. Pouco
tempo depois, a Sofia Romualdo juntou-se a ela, e
rapidamente começaram a surgir ideias (algumas
delas mirabolantes) para o que poderia ser feito.
Concluiu-se que Portugal, e a cidade do Porto em
particular, tinha o potencial para servir de palco a
um evento interessante. Na altura também se falou em fazer algo por terras lisboetas, mas como a
comunidade steampunk é ainda muito pequena,
não vimos vantagem alguma em estar a dividí-la.
A cidade do Porto, com o seu ambiente pósindustrial e algo decadente, e a mentalidade do-ityourself dos seus residentes, pareceu-nos o local
ideal para a primeira convenção Steampunk em
Portugal.
Mais tarde, o Rogério Ribeiro, veterano da organização de eventos deste género em Portugal (é
co-organizador do Fórum Fantástico e do Conversas Imaginárias) juntou-se ao grupo.

Em Portugal, o evento será no Porto, e tem como
organizadores Joana Neto Lima, Rogério Ribeiro
e Sofia Romualdo.

ENTREVISTA A
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Nanozine: Existe algum “dress code” para os
mais tímidos?
ClockWork Portugal: Como ainda é o primeiro

ano, não haverá qualquer “dress code” obrigatório, mas todos os que quiserem partilhar as
suas steamsonas, ou simplesmente acrescentar um
toque Steampunk às suas roupas, são bemvindos. Os organizadores vão dar o exemplo, e
durante o ano iremos partilhar lojas e projectos
do-it-yourself na página da comunidade
(Clockwork Portugal), que poderão contribuir
para a formação de um guarda-roupa apropriado
para aqueles que estiverem interessados.
Os elementos mais comuns num guarda-roupa
Steampunk são as goggles de todos os tipos, os
relógios de bolso, os chapéus e os corpetes. A
estética Steampunk tenta combinar elementos de
inspiração Vitoriana com a expressão pessoal do
Punk, pelo que as regras são ditadas pela criatividade de cada um.

Nanozine: O que podemos esperar desta

convenção?
ClockWork Portugal. O fim de semana de 29-30
de Setembro será preenchido por mesas redondas
e outras actividades dedicadas às várias vertentes
do Steampunk. Teremos debates sobre a definição do Steampunk, a época em que se inspira,
os gadgets e a moda, e estamos a tentar trazer até
nós artistas cujo trabalho se enquadre no subgénero. Ainda estamos em negociações para organizar workshops que se enquadrem nos vários temas que serão falados. Iremos ainda organizar
exposições e concursos durante o ano, cujos
vencedores serão anunciados durante a convenção, e aproveitamos para apresentar oficialmente
o trabalho da Clockwork Portugal e anunciar
planos para o futuro.
Nanozine: Como nasceu a ideia de criar um
espaço na blogosfera dedicado ao Steampunk?
ClockWork Portugal: A comunidade Clockwork
Portugal foi criada para preencher um vazio na
blogosfera portuguesa. Quando começámos a
organizar a Euro Steam Con e a procurar potenciais parceiros para o evento, deparámos imediatamente com a falta de uma comunidade organizada de Steampunks portugueses, falha essa
que iria dificultar a divulgação e organização da
ESC. Por isso, e já que tínhamos a missão de organizar a convenção, achámos que criar um website português dedicado ao Steampunk era o
passo lógico.

Os diários de Steampunk estão disponíveis no
Youtube.

O Clockwork Portugal é um espaço que pretende
acompanhar tendências e novidades do Steampunk. Ainda só tem um mês de existência, mas
estamos constantemente a povoá-lo com opiniões
acerca de livros, séries, filmes e bandas desenha-
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das Steampunk. Partilhamos também notícias,
eventos, entrevistas, e em breve iremos anunciar
novos conteúdos, concursos e giveaways. Esperamos que se torne um ponto de encontro vibrante
para a comunidade Steampunk portuguesa.
Nanozine: Que tipo de feedback tem recebido
na globalidade sobre o blogue?
ClockWork Portugal: A recepção das pessoas,
mesmo de quem nunca tinha tido qualquer contacto com o Steampunk, tem sido bastante positiva. Ainda temos pouco tempo de existência,
mas a comunidade tem vindo a crescer e temos
contactado com imensa gente que é fã há bastante tempo, e outros tantos que têm curiosidade
em saber mais. Apercebemo-nos de que o Steampunk tem uma boa presença em Portugal, pelo
menos ao nível de entusiastas. Os criadores, escritores, designers e afins, são ainda poucos, mas
provavelmente veremos um aumento nos seus
números, e qualidade dos trabalhos, nos próximos tempos.

Steampunk, como por exemplo a Antologia Electropunk da Saída de Emergência. Estamos curiosos para ver o resultado.
Seria bom ver o steampunk como fonte de inspiração para criações dentro dos géneros especulativos, quer seja na ilustração, na escrita ou mesmo
no cinema ou televisão. Mas a produção em Portugal deste tipo de obras, Steampunk ou não, depara-se sempre com imensas dificuldades. Mas

uma das características mais fortes do modo de
vida Steampunk é fazer o melhor com as ferramentas que se tem, pelo que temos esperança em
ver surgir cada vez mais criações portuguesas.

Segundo episódio dos Diários de Steampunk,
Nanozine : O que gostariam de ver realizado/
feito em Portugal relativo ao steampunk e ao
punk em geral?
ClockWork Portugal: Para começar, gostaríamos
de ver mais livros Steampunk serem publicados
por cá. Já temos Catherine Fisher, Stephen Hunt,
Scott Westerfeld e Cassandra Clare, só para
nomear alguns dos nomes mais sonantes, mas é
ainda um universo pouco explorado. Era interessante ver esses mesmos livros designados como
steampunk, pois o próprio termo é ainda desconhecido de muitos, mesmo dos que apreciam a
estética. Gostaríamos também de ver autores
portugueses a publicar obras Steampunk de boa
qualidade. Sabemos que estão a ser planeadas
algumas obras para breve de géneros “irmãos” do

onde o livro debatido foi “The Iron Duke” de
Meljean Brooke
(ainda sem tradução para português).
Da esquerda para a direita: Telma// Carla //
Sofia e Joana
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Nanozine: Por último pensam que no futuro
estas convenções se poderão alastrar pelo país
e ter direito a uma no Porto e outra em Lisboa
ao mesmo tempo?
ClockWork Portugal: Olhando para o sucesso de
convenções como o Fórum Fantástico em Lisboa,
que tem muitos visitantes que se deslocam à
capital de propósito para participar, e outras convenções de sucesso como a Iberanime, o futuro
parece risonho para este tipo de convenções. No
entanto, Portugal é um país pequeno, pelo que
dificilmente poderemos ter uma comunidade
como a que se encontra no Reino Unido, por exemplo. Achamos que, neste momento, não se ganhava nada em separar o evento em várias cidades.
No entanto, é desejável que não sejam sempre as
mesmas cidades a acolher este tipo de eventos (a
maioria acontece em Lisboa, com alguns a aparecerem no Porto nos últimos anos), não só porque
a deslocação nem sempre é fácil e económica, mas
também porque é benéfico descentralizar e dar
oportunidade a outros locais.
Sendo este o primeiro ano, ainda estamos em experimentação. Dependendo do sucesso que a
Euro Steam Con tiver, podemos considerar a
hipótese de viajar para outra cidade no próximo
ano, ou até coordenar esforços e organizar algo
em mais do que uma cidade. Este ano, quem não
se puder deslocar ao Porto terá oportunidade de
assistir aos eventos através da internet, e poderá
sempre participar nos concursos e actividades
que iremos organizar durante o ano.

Layout do blogue, com destaque a entrevista
realizada no dia 27 de Junho a Angélica Elfic.
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A escrita punk na Roménia tem
um passado antigo, que começa há
25 anos atrás.
Pessoalmente, relembro dois
momentos. Há 25 anos atrás, em
1987, escrevi algumas histórias
cyberpunk, uma com o título “We,
the Burned Eyes People (Nós, as
pessoas de olhos queimados) (o
conto ganhou, em 1992, o Prémio
Dan Merisca e foi publicada um
ano mais tarde). O outro momento
foi há 20 anos atrás, em 1992,
quando a primeira história cyberpunk foi publicada: The longest
Night (A noite mais longa), de Florin Pitea (CPSF Anticipatia,
no.489/1992).
Depois veio a era cyberpunk. À
volta do “The SF Journal” (a primeira revista semanal de Ficção
Científica – pensávamos nós, e talvez estivéssemos correctos) nasceu
o movimento cyberpunk, com
inf lu ên ci as am er i can as

(especialmente William Gibson),
mas com um twist romeno. Aquilo
era cyberpunk, mas as histórias eram
acerca do velho local Thracian, que
vivia em tempos do cyberpunk num
mundo partilhado – estas histórias
foram publicadas na antologia
Motocentaurs on the Top of the World
(Motocentauros no topo do mundo) (1995). Os escritores deste
movimento surgiram todos a meio
da década de 90: Sebastian A.
Corn, Don Simon, Danut Ivanescu,
Ana-Maria Negrila, Ionut Banuta e
eu, mais o legítimo escritor de
cyberpunk Florin Pitea, como mencionado previamente.
Se tomarmos em consideração
as histórias catalogadas agora
como cyberpunk (mas escritas antes
desta denominação espalhar-se
pelo mundo), temos, como em
todo o lado, algum “cyberpunk avant
la lettre1”: Între nasturi (Entre butões,
1985) de Viorel Pîrligras e Oraşul

(A cidade, 1986) de Silviu Genescu.
O mais recente autor cyberpunk, e
o mais novo, é Bogdan Gheorghiu
(Hax Grid, 2003, quando o autor
tinha apenas 16 anos), na mesma
linha autêntica de Pitea, que lançou há pouco tempo o seu novo
romance cyberpunk “Anul terminal” (O ano terminal).
Nos dias que correm outro tipo
de literatura punk romena começa
a emergir das prateleira:
“Steampunk, the second revolution” (Steampunk, a segunda revolução), editada por Adrian Craciun –
que ganhou o Prémio Galileo na
categoria de melhor antologia
publicada em 2011.
Não sei se o steampunk irá funcionar no futuro na Roménia. Não sei
se de facto os 10 autores irão voltar
a fazer isto, mas quem sabe?
1“avant la lettre” termo francês
que significa fazer algo antes de este ter
um termo apropriado.
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Os Abney Park são uma banda de música steampunk cujo som e letras combinam-se de uma forma original e apaixonante. Este grupo é composto por Capitão Robert, Josh Goering, Kristina
Erickson, Dan Cederman, Titus Munteanu e
Jody Ellen.
Quando começaram tinham um estilo mais gótico tendo adoptado o steampunk apenas em
2006. De forma a explicar esta mudança, a banda criou uma história que consiste na colisão do
seu avião com um dirigível (Ophélia), que viajava no tempo e espaço, durante uma tempestade.
Os sobreviventes deste acidente decidiram tornar-se piratas do ar e as suas músicas são desenvolvidas a partir desta história.
Dirigíveis, corpetes, vapor e máquinas são presenças habituais nas letras das mais variadas
músicas que compuseram para os seus álbuns, a
caminho de, cinco.
Baseando-se nas músicas que já de si contam
toda uma história foi lançado um livro da autoria do Capitão Robert.
This is the story of a young and destitute musician, who
through a series of failed heroics changes the history of
the world. Expect time travel, clock work men, floating
cities, apocalyptic wastelands, and of course Airship Pirates!

E como se não bastasse temos também um RPG
para download, intitulado Airship Pirates. Para
saberem todas as novidades deste grupo basta
aceder ao seu site http://www.abneypark.com
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Com a emergência do género Steampunk nas livrarias portugueses, coloca-se a questão que todos os leitores colocam: será que a sombra que o livro “Twilight” está a exercer em muitos livros poderá afectar
este género em crescimento? Primeiro mexeram nos vampiros, depois nos anjos e nem mesmo os zombies
escaparam a uns beijinhos e uns suspiros de amor! Neste artigo tentamos ver se haverá motivo de preocupação ou se o punk estará a salvo das garras das purpurinas e de fãs histéricas .

Em todo o mundo a saga Twilight da autora Stephanie Meyer vendeu mais de 116 milhões de cópias e
estabeleceu uma nova moda. Seguiram-se livros
muitos deles repescados do anonimato: True Blood
de Charlaine Harris (o primeiro livro da saga foi
publicado em 2001), mas dez anos antes L. J. Smith
publicava o primeiro volume da série The Vampire
diaries (o primeiro livro foi publicado em 1991), a
saga da “Adaga Negra” de J. R Ward mereceu atenção por parte dos media e ainda a famosa Anita Blake, que tinha o seu primeiro volume publicado em
1993. Outros novos surgiram com a mesma fórmula,
como Fifty shades of Grey de E. L. James (nascido de
uma fanfiction de Twilight). Se estes livros surgiram
em catadupa, rapidamente os vampiros deixaram
de serem alvos de atenção e a fórmula desenvolvida
por Meyer espalhou-se pelos anjos de Becca Fitzpatrick na saga Hush, hush, e mais tarde os lobisomens
apareceram na mão de Maggie Stiefvater na saga
dos “Lobos de Mercy Fall”. Primeiro o que é que
estas sagas têm a ver com Steampunk? Todos os
livros mencionados integram-se na categoria de

paranormal (mais especificamente Fantasia),
enquanto o Steampunk é claramente um género
oriundo da Ficção Científica com misto de Fantasia. As ramificações que o próprio punk sofre com
electricidade, energia solar ou mesmo uma mistura
de paranormal (como a saga The Parasol protectorate
de Gail Carriger) levam a que cada vez mais pessoas
se sintam atraídas pela designação.
Em Portugal temos apenas três séries do género
publicadas: Leviatã por Scott Westerfeld (Vogais),
a série Jackelian de Stephen Hunt (Saída de Emergência) e mais recentemente Incarceron de Catherine Fisher (Porto Editora) tentou atrair para si um
público mais jovem. O que falta em Portugal para
séries como The Parasol Protectorate e a saga nomeada
para um Hugo Boneshaker sejam publicadas?
Peguemos neste último exemplo, como um livro
actual e um bom modelo de Steampunk. A autora
mistura criaturas paranormais: zombies, na cidade
de Chicago numa América pós-apocalíptica. Peque-
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nos detalhes como a roupa utilizada debaixo da ces Claire é solteira. No diagrama criado por Susan
terra, a vida que os locais (que se negaram a deixar J. Morris, se seguirmos as respostas, encontramos
as suas casas) levam e um mundo de terror sempre na categoria de Steampunk um livro que não é
a fugir dos mortos vivos levam a que Boneshaker não romântico, com uma mulher solteira, cujo braço
precise de um setting vitoriano para sentir nas nari- poderá ser biónico. Em Soulless Alexia começa a sua
nas o cheiro a metal e do fumo. A própria roupa aventura sem marido, o que não implica que no fim
descrita confere uma sensação de claustrofobia as nossas heroínas possam encontrar o amor. Conimediata. Para escrever um bom livro punk é neces- tudo, este é mais difícil e nem sempre somente uma
sário ter em atenção dois detalhes: primeiro, o história de amor dará um bom livro de punk, com a
escritor deve acima de tudo fazer uma pesquisa cui- clara excepção de Priest, onde a sua aventura para
dada. Se vamos alterar factos históricos deveremos resgatar o filho é comovente.
sabe-los de cor e como moldá-los a nosso favor.
Priest alterou o número da população de Chicago Não só um autor de steam viverá de amor, vive mais
para lhe ser mais conveniente à história. Contudo de pesquisa intensiva histórica e acima de tudo física ou química. Nem
para alterar esse
detalhe, preci- O autor Jeff Vandermeer introduziu uma equação para o todos se interessam
por estas matérias.
Steampunk:
sou
de ver
mapas e saber CIENTISTAS LOUCOS [invenção (vapor + dirigíveis ou Dado que o punk abre
qual a quantida- homem de metal) / estilo barroco x (pseudo) cenário Vito- as suas asas para destinos mais abrangende de populariano
+
política
reacionária
ou
progressiva
x
enredo
com
tes, cada vez mais pesção.
aventura
soas tentarão a sua
No
primeiro
sorte. Em Leviatã,
livro da série Magnificent Devices, a
Westerfeld realizou um trabalho de
autora Shelley Adina descreve uma
pesquisa linguístico , onde a pequena
experiência química que correu
Deryn consegue ser uma personagem
mal. Essa primeira exposição ao
feminina à frente do seu tempo, com
leitor de uma senhora de alta
um calão típico, tal como Carriger consociedade, a estudar processos quíseguiu captar a essência do diálogo
micos, confere um ambiente de
britânico em Soulless. A fórmula que
cientista louca, cujas sucessivas
Vandermeer criou é moldável. Poucos
tentativas saem furadas. Mas a
são os autores que conseguem incorpopersonagem feminina é, de igual
rar todos os elementos numa só obra.
forma, uma mulher independente e
Ainda assim torna-se impossível criar
forte. Tanto em Boneshaker, como
um enredo simplista e acessível a masna série de Adina, as mulheres consas e a todas as idades com um género
seguem ser agentes do seu destino.
tão peculiar. Porque é que o Twilight foi
O punk não admite mulheres fratraduzido (tendo lobisomens e vampicas e encoraja um setting alternativo para o que foi ros), ao passo que o Soulless ainda nem sequer tem
durante séculos considerado o sexo fraco. As data para Portugal, visto ter de igual forma vampimulheres conseguem ter um papel principal através ros e lobisomens? Que espécie de segregação editodo seu intelecto e da sua coragem. O que nos leva à rial sofremos para que um livro tenha todo o recoprimeira pista para a resposta da pergunta inicial. nhecimento, enquanto outros ficam no esquecimenSe o papel na mulher na saga Twilight, As cinquentas to por pertencerem a um género pouco conhecido?
sombras de Grey e Hush, hush, são retratadas como Sendo assim, considero que o Steampunk nunca
fracas e submissas, duvidamos que as autoras con- sofrerá uma mutação genética a pender para sagas
sigam transpor para o papel alguém forte o sufi- como o Twilight, pois um romance punk que daria
ciente para enfrentar uma cidade cheia de zombies exclusivamente atenção a uma história de amor,
para salvar o filho. A mulher em Boneshaker é uma tornar-se-ia rapidamente tudo menos algo punk e
viúva com filho único, ao passo que em Lady of devi- alternativo.
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Nos anos sessenta, a minha série favorita chamava-se
“Wild, Wild West.” Para além dos heróis dos Serviços
Secretos do início de século XIX e das suas aventuras, o
show possuía um batalhão de gadgets fixes e tecnologia
fantástica. Parece-vos familiar? Se viajarmos até Novembro de 2009, durante o Nanowrimo e a viver em Silicon
Valley, na Califórnia, onde não só a minha admiração por
gadgets fixes surgiu, mas também graças às pessoas que
fizeram-me pensar como é que aquelas pessoas teriam
vivido em 1889. Especialmente se fossem mulheres.

Estas jovens mulheres que talvez tenham sido esposas
dignas, contudo não fazem personagens de ficção muito
interessantes. Aqui entra o “punk”.
Uma mulher, que pode enfrentar problemas ou circunstâncias cruéis, ultrapassá-las e tomar o seu rumo em
direcção ao mundo, fala mais ao coração dos leitores.
Se ela conseguir fazer isto de forma graciosa, sendo o
produto de uma educação, então ainda melhor. A parte
divertida de escrever uma personagem como esta está na
forma como a educação é constantemente desafiada
pelas circunstâncias, que não só a ajudam a crescer,
como a tornam simpática e interessante para o leitor.
O Steampunk é um subgénero onde uma pessoa comum
pode voar contra a sociedade impulsionado pelo seu
intelecto, criatividade e coragem. O que há para não
gostar neste mundo?

Assim nasceu a minha trilogia “Magnificent Devices”.
Aqui dá-se início ao mais interessante acerca do Steampunk e o elemento punk, que os autores deste sub-género
têm de lidar de certo modo. Pessoalmente, tem a ver com
a tensão entre o setting vitoriano e as expectativas e a
minha protagonista feminina, pois como sabemos as
mulheres da época não eram educadas para pensarem
muito, e muito menos inventarem engenhos e tecnologias. A sua esfera destinava-se à casa e à procriação, e
mesmo nas classes mais altas da sociedade, onde as
mulheres contavam com a ajuda de terceiros, a mulher
estava à mercê do seu marido ou pai. A sua função consistia em reflectir e não brilhar.

Shelley Adina
Lady of Devices (2011)
Her Own Devices (2012)
Magnificent Devices

(a ser publicado em Outubro de 2012)

http://www.shelleyadina.com/
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Crítica de e-books disponíveis para Kindle no website da Amazon (América).
Nesta página encontram-se os contos descarregáveis sem quaisquer custos.

Flash Gold
Lindsay Buroker
Com uma história e
personagens mais
sólidas, Buroker guia
o leitor pelas aventuras de Kali McAlister
e Cedar, com alguns
elementos de Steampunk. Kali é filha de
um inventor que criou um novo tipo
de fuel de nome “flash gold”. De forma
a ganhar uma corrida e por conseguinte mil dólares, utiliza todas as suas
engenhocas para ganhar o prémio. O
problema? A cabeça de Kali está a prémio e todos os caçadores de fortunas
querem um pedaço. A corrida passou
para segundo lugar e Kali só quer
sobreviver com a ajuda do misterioso
Cedar. Em 75 páginas, Buroker fez um
bom trabalho em relatar uma história
com acção que prenda o leitor e com
alguns aspectos de steampunk. O único problema é o world-build que é
fraco. Existem poucas descrições e
poucas explicações, que não sejam
info-dump. Contudo sabe bem ler
noveletas com maquinaria pesada,
armas e mecanismos avançados.
Fox Chase
Jeff Young
Ora aqui está uma
heroína que tinha
tudo para ser espectacular, e que no
entanto acaba por
ser um conto medíocre sem steam nem
punk. Kassandra Leyden depara-se

com um corpo e um homem estrangeiro que a irá ajudar a proteger o sobrinho do rei. Até aqui entendemos: o
que não conseguimos entender é o
propósito do conto em si e onde está o
steampunk? Aliás podemos lançar um
jogo que em vez de ser “Onde está o
Wally?” será “Onde está o steampunk?” Basta pegar num livro/ conto/
noveleta e tentar descobrir os elementos típicos deste sub-género. Senão
vejamos: passa-se na era da revolução
Industrial? Não sabemos, visto que
não há indicação de datas. Mulheres
solteiras: presumo que a Kassandra
seja solteira por isso sim! Maquinaria
pesada ou tecnologia futurista: não...
não há. É basicamente um conto com
acção, mas pouco steampunk. O autor
poderia ter explorado mais a Kassandra a ter-lhe conferido mais personalidade.

Clockwork Chloe
Ian Thomas Healy
Bert é o maior engatatão do oeste. Da América à Rússia gaba-se
de ter ido para a cama
com imensas mulheres, mas quando lhe
perguntam qual foi a mulher mais
estranha com quem teve relações: só
uma lhe vem à cabeça. Clockwork
Chloe foi uma mulher que perdeu o
braço e a perna num acidente de comboio. Depois de conseguir arranjar
tudo com próteses Chloe não perdeu
a sua beleza e até Bert ficou sob o seu
feitiço. O propósito do conto é muito
disperso. Poucos dados são fornecidos
ao leitor sobre a vida de Bert e Chloe e
se, por um lado seria engraçado
entender e descrever um Western

com elementos steampunk, o autor
passa por cima destes detalhes que
fariam a diferença num conto mais
profundo. A pergunta que se coloca é:
até que ponto maquinaria ou próteses
são suficientes para apelidar algo de
steampunk?
The Strange Case of Finley Jayne
Kady Cross
The Strange Case of
Finley Jayne funciona
como uma prequela
ao The Steampunk Chronicles. Nestas
poucas páginas é-nos dado a conhecer
Finley Jane, uma jovem que é tudo
menos normal e que é despedida
depois de ter dado um murro a quem
não devia. Numa sociedade onde as
engenhocas faziam parte do dia-a-dia
acaba por ser contratada para ser
dama de companhia de uma jovem
que estava para casar. Razão para tal?
A mãe não confiava no noivo. Uma
série de peripécias leva a uma descoberta aterradora que envolve cérebros
e mortes (mas não temos zombies).
Infelizmente não explica muito sobre
esta personagem, deixando o leitor
curioso e com vontade de saber mais.
Para descobrir o que se passa a seguir
a este conto o ideal é ler o primeiro
livro da série: The Girl in the Steel Corset.
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“INCARCERON é a prisão viva que observa tudo o
que se passa dentro dos seus muros. Finn é o prisioneiro e Claudia a filha do guardião da prisão, que
vive num mundo exterior onde pouco se conhece
sobre INCARCERON. “

A história de "Incarceron" é assim uma
coisa abrupta. Sabemos que há uma
prisão, que há um "Outside World",
sabemos no mundo exterior há uma monarquia que é
governada por um rei e por um rainha. Sabemos também
que o ambiente na corte é de cortar à faca: como? É-nos
dito! Ou seja o leitor é "spoon-fed" com informações que
não sabemos muito bem para que servem. A história é cercada de clichés e não há momentos de suspense ou que
levem o leitor a suspeitar. A personagem Finn tem tudo
para ser o "lost prince", e muito pouco é deixado para o
leitor especular.
As personagens estão muito mal aproveitadas. O Finn é
um bróculo que anda de um lado para o outro e que só
quer sair da prisão. A Cláudia é outro vegetal que anda lá a
fugir do pai! O pai, o Warden da prisão, é mau e o paumandado da rainha, vá-se lá saber porquê! A rainha tam-

POR OUTROS MUNDOS FORA:
“Incarceron desperta no leitor uma série de
questões e dúvidas, numa viagem atribulada
pelas prisões dos nossos protagonistas : o que é
um prisão? Será necessário existir quatro
paredes a separar-nos do resto do mundo? Ou
bastam os limites que nos são impostos e nos
limitam enquanto criaturas pensantes?
Catherine Fisher e a sua imaginação prodigiosa, conseguem de uma forma brilhante, levarnos numa viagem pelas sombras e celas de
Incarceron e pelos Salões da Cidade de Vidro,

bém é uma víbora horrorosa, sabe-se lá porquê! O Jaren
que anda lá aos tombos quase a sucumbir é um cobarde
que tem medo do Warden...
Visto haver dois mundos, o mundo da prisão é mais interessante e rico. Com um problema: a escrita da Fisher é
média, ou seja, quando descreve é muito difícil para o leitor visualizar o cenário. Poucos autores conseguem fazer
com que o leitor visualize o mundo de uma forma boa.
Fisher não consegue fazer isso, o que torna o worldbuild um
bocado vago. A prisão é um sítio mau, horrível, assustador... mas quando se está a ler não se sente isso. Não é o
sítio mais agradável do mundo... mas entre a prisão e a corte onde não se pode respirar... venha a prisão!
A razão principal pela qual comecei a ler o livro, foi por ser
tratar de Steampunk... mas Steampunk onde? A maior parte das obras de steampunk têm personagens fortes, cenas
de acção... Incarceron parece uma fraca tentativa de
"Steampunk" para jovens. A forma como Fisher pensou na
prisão como um sistema utópico e como muitas vezes os
humanos destroem as coisas mais belas que criam tem
valor, contudo esta ideia foi mal aproveitada.

acompanhando a luta de Finn e Claudia e dos
seus companheiros. A sua escrita fluida e
expressiva consegue transmitir ao leitor o
medo do escuro e dos silêncios prolongados,
transformando a viagem por entre as capas de
Incarceron, uma experiência memorável e
marcante.”
Joana Lima (Clockwork Portugal)
“Sem dúvida um livro muito bom, com um ritmo de acção e com uma história muito atractivos e que nos deliciam facilmente. A visão futurista da autora não é completamente nova ou
fora de série, mas a forma como ela constrói os

mundos e relaciona os personagens faz com que
a obra se torne bastante original. Gostei Muito
e aconselho vivamente aos amantes do Fantástico/FC.”
Sofia Teixeira (Blog Morrighan)
“Incarceron, é uma ideia até boa (para uma
história) e a base do livro devo dizer que é interessante, mas merecia ser bem explorada e
desenvolvida.
Esperava que fosse um livro mais "negro" e com
uma pontinha de gótico.”
Raquel Leite (Goodreads)
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Scott Westerfeld é conhecido pelos portugueses devido às suas
trilogias “Midnighters” e “Uglies” que conquistou o público jovem
e adulto. Desta vez a Vogais decidiu apostar na saga do autor em
território Steampunk. Leviatã (Leviathan no original) é das poucas obras steampunk para jovens no mercado português e que vem
preencher um buraco nas edições portuguesas não ilustradas. As
páginas com ilustrações a preto e branco são uma ajuda ao leitor
mais inexperiente neste género e convida-o a uma perspectiva das
personagens e cenários. Devido à forte componente visual estética
do punk fazem falta em Portugal edições com ilustrações, não só
para mostrar o que há de bom nos nossos ilustradores, como ainda
para partilhar outras visões do mesmo mundo.
A prosa de Westerfeld é rica e para quem lê o original em inglês encontra espaço para
uma admiração nova (e o pesadelo para traduções). Para literatura infantil, a obra é
um pouco madura na escolha de palavras, contudo na sua essência, tanto como a
aventura se desenrola, como as personagens dão um sentimento que estamos a ir na
direcção certa. Enquanto adultos podemos admirar detalhes de um mundo alterado
durante a Primeira Guerra Mundial. Um ponto a favor deste livro centra-se nisto mesmo: o autor esqueceu o fascínio que muitos tecem pela 2º Guerra Mundial e criou um
cenário alternativo para a primeira. Enquanto os jovens leitores se deliciam com as
aventuras de Derryn (uma maria-rapaz) e o príncipe Aleksander, o herdeiro do trono
Austro-Hungaro, os adultos sonham com as máquinas e com a guerra entre Darwinistas (a manipulação genética) e Naturalistas. Scott Westerfeld dá uma lição a muitos
escritores de Steampunk ao provar que uma boa pesquisa e umas quantas gramas de
imaginação são um bom alicerce para um livro de sucesso.

BLOG BRANMORRIGHAN
Num tempo passado, mas ao mesmo tempo futurista, somos presenteados com
inovações nunca antes descritas (pelo menos que eu tenha conhecimento) e
todas as ilustrações que acompanham as aventuras dos nossos protagonistas
dão-nos uma visão bastante realista de tudo o que se vai passando na nossa
cabeça. As personagens estão bastante bem construídas e definidas, com personalidades bastante próprias e originais.
A escrita do autor é fluída, com um ritmo muito bom e vicia o leitor do início ao
fim.
Sofia Teixeira

"Leviatã" é uma obra ambiciosa que
procura conciliar um período histórico
complicado com uma realidade alternativa também... complicada. A juntar a
todos os factores económicos e políticos
que levaram à Primeira Guerra Mundial temos também a declarada rivalidade entre potências que advém do facto
de usarem sistemas tecnológicos diferentes. Os Alemães e os Austríacos usam
máquinas a vapor para quase tudo
(sendo típicas nações steampunk); já os
Britânicos e os Franceses preferem fiarse naquilo que a natureza lhes pode dar...
com uma ajuda. Graças ao trabalho de
Darwin são capazes de manipular ADN
de forma a criar novas criaturas que
servem também como máquinas de guerra.
As personagens e a história, por outro
lado, sofrem por serem irritantemente
formulaicas. Os heróis da trama são um
príncipe caído em desgraça e uma rapariga disfarçada de rapaz. Ambos têm 15
anos mas agem como se tivessem 12. As
suas atitudes são demasiado infantis.
Aliás todo o livro têm uma espécie de
"aura" que grita "livro infanto-juvenil":
desde as personagens às descrições e à
simplicidade do enredo (e mesmo as
ilustrações) dão a ideia de que este livro
foi concebido para pré-adolescentes. O
que, como disse, é uma pena porque o
conceito é muito bom.
Slayra
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A escrita da autora mostra um bom
trabalho e leva a que o leitor facilmente entre dentro de uma Londres vitoriana onde as aparências são o que
importa mais. As mulheres de corpete
e saias longas deviam ser submissas
aos homens que seriam o cérebro e
sustento da casa. No entanto a nossa
p er s on ag em pr in cip al , Ph oebe Hughes, limita-se a usar os corpetes, tudo o resto "goes to hell". Perita em usar várias
ervas e plantas, cria uma bebida afrodisíaca que torna
o ser humano tão sensível que é quase possível atingir
o orgasmo com apenas um beijo. Como se não bastasse ser proprietária de um espaço nocturno a que deu o
nome da sua bebida, Viridis, a senhorita Phoebe tem
também uma relação pouco ortodoxa com Seth
Elliott, uma mente brilhante que cria "engenhocas"
muito importantes para a Causa..
Calista Taylor não aderiu à moda do paranormal, tendo optado por criar um policial que deixa o leitor
viciado nas suas palavras para ficar espantado com um
final inesperado.
Temos personagens bem definidas e os seus passados
são bem explicados ao longo da história sem ser usado
um discurso óbvio e aborrecido. Phoebe é uma mulher
forte e independente, que sabe o que quer e como lá
chegar independentemente do que os outros pensam,
o que quebra um pouco com a ideia de como a mulher
se deveria comportar naquela época.
Não é um livro para todos os gostos, mas é um bom
policial, repleto de mistério e suspense.
Alexandra Rolo
Drinking game do livro
Irá precisar de:
- Vodka (não sejam meninos, isto é para ser com vodka pura);
- Absinto;
- Bagaço;

- Cachaça;
- Água (não queremos que os leitores parem no hospital);
- Comida (para intercalar)
Beba UM shot de bagaço sempre que:
- O Seth peça em casamento a Phoebe;
- A Phoebe recuse...
- ... e depois volte a aceitar!
- Apareça o vilão, Vitor, a pedir a Phoebe em casamento...
- e ela diga que não!
Beba UM shot de cachaça misturado com vodka sempre que:
- O inspector mande prender o Seth;
- O Seth é liberto;
- O inspector manda prender o Vitor;
- e este é liberto!
Intercale com água quando:
- Apareça uma indicação do narrador que deite por
terra qualquer suspense;
- A Phoebe e o Seth têm sexo;
- O inspector suspeite de alguém, mas é burro de mais
para fazer alguma coisa!
Intercale com comida sempre que:
- A Lily é descoberta;
- E depois volta a desaparecer!
- O Seth e a Phoebe tenham uma discussão idiota,
sabe lá o menino Jesus porquê!
- Phoebe peça ao Seth para não fazer coisas estúpidas!
- ... o Seth faça coisas estúpidas!
- .... a Phoebe faça coisas ainda mais estúpidas (do tipo
"olha vou falar com o gajo que me bateu para ver se
liberta o meu noivo e se ele quiser me violar não há
problema, porque eu amo-o e ele merece que eu seja
violada e espancada")
Adeselna Davies
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Adina conta uma história
apressada, com poucas páginas e com pouco vapor, o que
representa uma desilusão.
Num mundo steampunk é preciso ser inovador, tomar algum
tempo a construir a nossa
visão daquela cidade e comparado com "Dearly departed"
este livro está longe de ser algo
bom. Podemos considerar
"Lady of devices" uma noveleta
que tem pano para mangas (uma heroína engraçada,
uma série de peripécias giras que podia ser mais aproveitadas). Não sei se por falta de inspiração ou por falta mesmo de técnica da autora, o livro é um condicional eterno "Se isto fosse assim... se a autora tivesse
escrito assim em vez disto."
As personagens são engraçadas até porque mulheres
fracas num mundo steampunk não existe (e se existe
não é steampunk), no entanto penso que Adina foi
pelo caminho mais fácil para criar empatia com a Claire. Para quem lê daqueles romances eróticos light, sabe
bem que a maneira mais fácil de meter a mulher em
trabalhos é metendo-a na falência, à mercê, sem nada
para recorrer a um homem. Confesso que Adina portou
-se bem até certo ponto, conferiu algum orgulho em
Claire, ainda que no fundo soubéssemos que esta teria
de recorrer a um emprego oferecido por um homem
para ter dinheiro para comer. Claro que o homem terá
de ser alguém que seja igual à nossa Claire, de modo a
criar uma empatia fácil. As outras personagens não
têm assim um papel tão relevante e parecem um bocado esbatidas devido à sempre maravilhosa Claire.
Quanto aos "devices", o livro apresenta algumas partes
dedicadas ao vapor, mas tal como o número de páginas,
estas são bastante reduzidas. Perdemos mais tempo a
saber a aventura de lady Claire do que a conhecer uma
Londres nova.

“Her Own Devices” está como a água para o vinho do
volume anterior. Se o primeiro livro da saga não é carne, nem peixe, neste segundo volume a autora assume
uma identidade steampunkiana, completamente
dedicada ao vapor e onde a personalidade de Claire
está ao rubro. Muito mais independente, materna e
respondona, Adina traz-nos um mundo com mais
vapor, mais invenções e uma trama romântica que se
adensa. A personalidade das crianças evidencia-se, tal
como o de Claire que se torna mais mulher e adulta.
As duas personagens masculinas que “lutam” por
Claire mexem na cabeça do leitor. Não sabemos quem
vai ganhar, mas torcemos por um que saibamos que
irá dar um futuro de aventura e digno, longe da realidade (mas isto é punk ou quê?).
A nível de vapor mesmo, temos uma máquina que
Andrew está a construir, cujo ambiente nos transporta para o século XIX e é impossível não imaginar algo
retirado de um livro de Dickens. A máquina é o instrumento que Adina criou para não só apimentar a
trama e fazer charactertwists (nem tudo é aquilo que
parece), como ainda instituir no livro elementos que
faltavam no anterior.
Este volume aproxima-se mais do ideal punk de Gail
Carriger do que o anterior e deixa para trás todas as
memórias do volume anterior, abrindo a porta para
um próximo volume com um teor quiçá mais exótico
e mais perto de Priest. O fim deste volume levará às
lágrimas quando o terceiro livro só chegará em Outubro.
Nomeado para um
Hugo Award,
“Boneshaker” é apontado frequentemente
como um dos melhores
livros Steampunk.
O primeiro livro da série “The
Parassol Protectorate” de Gail
Carriger”

* cartaz elaborado por Adeselna Davies em exclusivo para a revista Nanozine. Se for distribuído o crédito
terá de ser dado à revista e não à editora.

