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A EQUIPA DA NANOZINE NÃO CONSIDERA O ACORDO ORTOGRÁFICO SEXY!

“Fode-me” disse. “Fode-me, Deus, fode-me, apenas fodeme. Fode-me, fode-me, fode-me, fode-me, por favor, por
favor, por favor, por favor, apenas fode-me.”
- Incubus dreams, Laurell K. Hamilton
Claramente a querida Hamilton, apesar de ser uma escritora super conhecida, estava com uma falta de inspiração tremenda, que decidiu repetir ad nauseam que
queria levar umas traçadas até o seu parceiro lhe enfiar
uma coisa na boca para a calar de uma vez por todas
(com todo o respeito, mas ela não diz onde quer ser
“fodida”). Escrever erótica não é fácil, nem é para todos,
o que se nota logo por este pedaço de literatura. É preciso coragem para não corar a cada cena maluca que imaginamos, é preciso ter uma mente perversa, acreditem
que não é tão mau quanto se pensa, e acima de tudo,
saber usar a linguagem e colocá-la tanto ao nosso serviço, como ao do leitor. A citação acima traduzida é explícita, mas não encaixa nem em erótica, nem em pornográfica (e se acham isto erótico, experimentem dizer esta
frase ao vosso namorado e esperem três segundos até ele
pensar “ok amor, é melhor darmos um tempo que estás
claramente com muito stress”).

tes ou segredar passagens aos ouvidos no nosso parceiro? Queremos causar calor ou queremos que os nossos
leitores adormeçam? Querer, não queremos, mas de vez
em quando o pouco treino leva a que as descrições eróticas sejam autênticos manuais de instruções, estilo IKEA
ou então um jogo de Tetris onde X encaixa em Y. De
facto, muitos autores revelam que “não querem arriscar”
escrever erótica ou então “não tenho jeito nenhum.”
Contudo, em muitos livros acabamos por colocar uma
passagem mais erótica e não há desculpa que nos valha
enquanto leitores para estarmos a ler um manual de instruções de “como introduzir o seu pénis na vagina da
mulher”, onde o homem roda as ancas como se fosse
uma broca.

Claro que nem sempre as descrições nos livros eróticos
foram tão vívidas como hoje em dia. Nos clássicos o tom
saltava de página em página do brejeiro e calão como
chamar o pénis de “caralho”, ou passava por algo mais
indirecto como o “dardo do amor” (tentem pedir aos
vossos queridos para vos atingirem com o dardo do
amor. Apesar de tudo, irão parecer menos desesperadas
e vá, loucas). O nome do órgão sexual masculino é quase
tão mal tratado como o da mulher. Faz parte de escrever
Contudo erótica não é nenhum bicho (bad pun), e tudo erótica, primeiro tem de se apelidar os genitais de forma
depende do tipo de sensações que queremos despertar carinhosa ou cruel. As meninas estão proibidas de escreno leitor. Queremos que esta cena seja lida entre aman- ver sobre grutas ou cavernas, ratas (onde andam as

pombas?) e canalizações, sobretudo este último, e arriscar mais no vocabulário variado que efectivamente coloque o leitor a mexer-se, a corar e a querer mais tarde se
calhar referir essa passagem num momento mais íntimo
ao parceiro. Enquanto se escreve erótica, talvez os autores não tenham essa impressão de que estão a passar
algo que é mais cómico do que sério. Um bom autor de
erótica sabe malear o seu estilo, um mau faz com que o
leitor role os olhos e salte as cenas mais quentes.

Nem sempre os
autores de
erótica
acertam à primeira.
Mas afinal o que acontece quando escrevo
erótica?
O caos! Antes de escrever uma cena erótica, tenho de imaginar
tudo o que as personagens estão a fazer. Em que posição estão,
se estão deitadas, em pé, com ou sem roupa. Quando visualizo
mais concretamente as cenas eróticas em si, aparece uma espécie de filme pornográfico na cabeça, a cara de prazer das personagens (sejam elas masculinas ou femininas), que tipo de
reacção é que elas estão a ter. Se as personagens estão interessadas ou se a cena não está a funcionar. Uma vez, enquanto
escrevia uma cena de sexo parei o diálogo e a descrição. Literalmente parei de escrever no Word e interrompi o pensamento. Isto não funciona, pensei. Entendi naquele momento que
não condizia com a personagem a cena que eu estava a imaginar. Quando estava a escrever o conto “Máquinas infernais
vindas do céu” reescrevi a cena de sexo lésbico duas vezes. O
vocabulário que escolhi estava longe de apelar alguma coisa ao
leitor (mesmo que fossem lésbicas) e quando escrevi não sentia
nada entre aquelas duas personagens. O facto de não sentir-me
minimamente atraída pela cena de sexo lésbico levou-me a
pensar que faltava alguma coisa. Faltava maior familiaridade
no vocabulário, para os leitores nutrirem algum tipo de calor.
Nem sempre os autores de erótica acertam à primeira. Por
vezes levam semanas, meses até ficar no ponto. Uma boa dica
de que estou a escrever bem é quando coro, basicamente indica que há uma mensagem que eu escrevi e que o meu cérebro
está a assimilar correctamente.
Pessoalmente, utilizo diversos registos de língua durante as
cenas mais picantes. Nem todos os leitores gostam de ler personagens que dizem asneiras, como existe o oposto, leitores
que adoram personagens reais que soltam um “fode-me”. Um
autor de erótica não agrada a todos na mesma obra. Este tipo

de literatura, embora esteja em voga, continua a ser maltratado pelas editoras e pelos leitores. Estes guiam-se pelo seu gosto pessoal e nas críticas poderá ser cruel para o autor ao referir
que acha “abominável” haver asneiras, ou então que o pedaço
de escrita é demasiado cruel e directo. Ler e escrever erótica
são experiências similares. A primeira experiência é desagradável. Li Henry Miller como primeiro livro de erótica, nada me
preparou para esse contacto. Um misto de choque assolou-me.
Gostei da experiência e repeti. Depois foi a vez do primeiro
livro da trilogia da Bela Adormecida de Anne Rice. Outra vez o
choque no início do livro que terminou com a vontade de escrever bondage. Após lidos alguns livros eróticos, perdi a vergonha e experimentei. O que escrevi foi bem recebido, encorajaram-me a continuar e descobri aos 23 anos que afinal nunca
seria uma autora de poesia, mas uma autora que misturava o
erotismo com a fantasia, a ficção científica e o romance. Para
mim o erótico tem esse misto de fascínio por se poder associar
a outros géneros.

A mim resta-me continuar a
aprender a escrever!

As correntes e o
silêncio, que deveriam aprisioná-la no
fundo de si mesma,
sufocá-la, estrangulá-la,
libertavamna… Ousaria alguma vez dizer-lhe
que nenhum prazer,
nenhuma alegria,
nenhuma fantasia,
poderia aproximar-se da felicidade
que sentia na liberdade com que
ele a usava? A bela e jovem O
testa os limites da sua mente e do
seu corpo através de uma sexualidade violenta e inquieta neste romance clássico da literatura erótica.

Enclausurada no castelo de Roissy,
O submete-se a todos os desejos e
fantasias do seu amante. A entrega,
total, é-lhe escrita na pele, marcada
na carne. Um processo de iniciação
que vai levá-la mais longe do que
alguma vez imaginou: ao lugar
onde o prazer máximo pertence ao
outro. Considerado um dos mais
polémicos romances do século XX,
História d`O foi galardoado com o
Prix des Deux Magots, em 1955.
História d'O de Pauline Réage |
Editora: ASA | 160 páginas |
ISBN: 9789892321226 | P.V.P:
15€ / E-book: 9.99€
De passagem pela província, dois
cavalheiros de Varsóvia, um escritor e um encenador no outono da
vida, dotados de fértil imaginação,
convencem- se de que dois amigos
de infância, Henia e Karol, com
dezasseis anos de idade, tinham

sido feitos um para
o outro. Apesar de
Henia estar noiva
de um advogado e
de os dois jovens
não sentirem atração um pelo outro,
os dois artistas não
desistem de concretizar o seu desejo de ver consumada a união dos adolescentes.
Assim, não pouparão perversos
esforços nem olharão aos meios
necessários para arquitetar um
conjunto de situações que levem os
jovens a praticar atos em comum e
a trair o noivo de Henia.

Lucrécia
e
dom
Rigoberto vivem em
constante
felicidade.
Ela, uma mulher que
acaba de completar 40
anos, nada perdeu da
sua elegância e sensualidade; ele, no segundo
casamento, descobriu
por fim os prazeres da
vida conjugal. Juntos,
crêem que nada pode afetar esse
idílio, cheio de fantasias e de sexo.
Alfonso, ou Fonchito, filho de dom
Rigoberto, parece ser o único empecilho; ama demais sua mãe, Eloísa, para aceitar a chegada de uma
madrasta. Mas até ele acaba por ser
conquistado pelos encantos de dona Lucrécia.

Essas maquinações são, porém,
perturbadas por uma imprevista
reviravolta que envolve um homicídio acidental e outro premeditado, pelo que os dois artistas, repensando as suas intenções
eróticas acabam também por se
envolver em atividades sigilosas e
criminosas, que passam por escrever bilhetinhos secretos, vigiar um
refém e planear um assassínio. À
medida que vão manipulando os
jovens e o amor, fazem valer o seu
desejo de poder e sedução, formando «uma estranha combinação
erótica, um invulgar quarteto sexual», no âmbito do qual a palavra
pornografia assume um significado
peculiar.

O amor do menino pela sua
madrasta, entretanto, vai muito
além do que se esperaria de uma
criança, desenhando uma linha
ténue entre a paixão e a inocência
que mudará o destino de cada um
deles. Elogio da Madrasta é a história de um universo dominado por
um triângulo inquietante, que
pouco a pouco envolve os leitores
na rede de subtil perversidade que
une, na plena satisfação dos seus
desejos, a sensual Lucrécia,
Rigoberto e o filho.

Pornografia de Witold Gombrowics | Editora: Dom Quixote
|
200
páginas
|
ISBN:
9789722049184 | P.V.P: 14.90€

Elogio da Madastra de Mario
Vagas Llosa | Editora: Dom
Quixote | 168 páginas | ISBN: |
P.V.P: 14.90€

Uma história apaixonante. Um teste
aos limites do amor e do prazer.
Verónica é uma jornalista recémdivorciada na casa dos 30 anos. Para
trás deixa um casamento, uma
promessa de felicidade que nunca foi
concretizada e um marido que nunca
foi um amante ou companheiro.
Tudo muda quando a fragilizada Verónica conhece o enigmático e sensual Daniel Vasconcelos. Bonito e
dono de um olhar penetrante, Daniel
envolve-se com ela levando-a ao
limite do prazer, a uma vertigem de
sentimentos que se julgava incapaz
de sentir. A vida de Verónica nunca
mais será a mesma: prazer, desejo,
sexo e luxúria passarão a fazer parte
do seu dia-a-dia. Mas estes não serão
os únicos sentimentos que experimentará ao lado de Daniel: a insegurança e a dor serão também uma
constante, levando-a a questionar se
valerá a pena tentar entrar num
mundo tão intenso e proibido no
qual chega a correr perigo de vida.
Será Verónica capaz de mudar este
homem para quem o prazer pessoal
não tem limites, que se diz incapaz
de amar mas que, ao mesmo tempo,
não consegue estar longe de si?
Serão eles capazes de viver uma história de amor com final feliz?
O mundo proíbido de Daniel V.
de Maria Luísa Castro | Editora: Matéria-Prima | 308 páginas | ISBN:
9789898461483 | P.V.P.: 15,90€
Uma mulher desaparece. Ela era a
esposa perfeita, a mãe exemplar,

uma mulher irrepreensível. O que
dizer então do explosivo diário que
deixa para trás? Nas suas páginas,
ela
revela
pormenores
surpreendentes da sua jornada de
descoberta e libertação sexual. Ela
inicia o seu diário em Marrocos. Está
em lua-de-mel. Acredita ser feliz na
sua vida confortável e convencional.
Mas ela precisa de mais. Ao descobrir um livro raro, de uma autora
anónima do século XVII, sente- se
inspirada pela sua heroína fogosa,
que desafia as convenções e busca o
prazer. Mas o que começa apenas na
sua imaginação, rapidamente ganha
contornos de urgência. Pela primeira
vez, ela põe em prática o que de mais
íntimo e inconfessável lhe vai na
alma. Assim começa uma vida dupla
na qual transpõe a barreira entre
fantasia e realidade, num mundo
onde o desejo não conhece limites.
Mas o preço dessa liberdade pode ser
demasiado alto… A Noiva Despida é
uma aventura nos meandros do sexo
e do amor. Uma partilha de confidências que apenas as melhores
amigas ousam fazer. No final, é impossível evitar a pergunta: até que
ponto conhecemos verdadeiramente
outra pessoa?
A noiva despida de Nikki Gemmel |
Editora: ASA | 320 páginas | ISBN:
9789892321301 | P.V.P: 14.90€ | Ebook: 10.49€
Uma Espia na Casa do Amor é a história de Sabina, uma esposa adúltera,
que se sente dividida entre o desejo

de ser livre e a necessidade de amar
e ser amada. Na sua jornada de
descoberta de si mesma envolve-se
com vários homens desconhecidos.
Essas experiências são vistas por ela
como uma missão em que o seu
papel é a de uma "espia internacional na casa do amor". Assim vive a
sua vida dupla, enquanto o fiel e indolente marido representa o seu porto seguro no regresso a casa. Os seus
disfarces, constituídos de roupas e
maquilhagem,
representam,
na
verdade, múltiplas personagens que
compensam as suas carências nessa
busca de salvação. No final será confrontada com a verdade nua e crua
dos seus actos e culminará a sua demanda.
Uma espia na casa do amor de
Anaïs Nin | Editora: Nova Vega |
136
páginas
|
ISBN:
9789726999997 | P.V.P: 12,72€
Neste livro, As Palavras do Corpo,
Maria Teresa Horta reúne toda a sua
poesia erótica.
Uma obra ousada e corajosa que nos
dá a ver a libertação do corpo das
mulheres: o seu gosto, o seu prazer,
o seu modo de amar.
Uma ode aos sentidos.
As palavras do corpo de Maria
Teresa Horta | Editora: D. Quixote |
296 páginas | ISBN: 9789722049030
| P.V.P.: 14,90€ | E-book: 10,49€

IMAGEM DE: Mihai Tamasila

"Beija-me", sussurro, e
sorrindo inclinas a cabeça sobre o meu ombro
enquanto a tua mão
continua a descobrir os
meus húmidos segredos.
Mal a nave se imobiliza na pista envio uma mensagem:
«Estou a caminho.»
A resposta não se faz tardar: «Espero ansiosamente.»
Quando me deixaste no terminal os teus olhos brilhavam,
marotos. Segredaste-me ao ouvido que tinhas uma surpresa
para o meu regresso, tornando a missão quase um tormento. Nunca tinha ficado tão ansiosa por voltar.
Abro a porta do apartamento. As persianas estão fechadas
e quando estendo a mão para acender a luz, encontro um
bilhete preso no rebordo do interruptor: «Vai-te despindo
no caminho para o quarto, mas deixa a lingerie.» Adoras
jogos e enigmas. Sorrio, calculando que estejas a filmar
tudo.

me o lóbulo da orelha e despertam um arrepio que me faz
contorcer sob a mão que desce rumo ao meu ventre depois
de ter subido caminhos em espiral nos meus seios.
Conheces-me bem, conheces este corpo que pulsa junto ao
teu e cada toque se torna electrizante. A tua mão desvia-se
para a minha coxa enquanto a tua boca toma a minha de
assalto. Sim, de assalto - contrastando com toda a suavidade até agora demonstrada, a tua língua mostra-se ávida,
revelando uma fome imperiosa. Os dedos desviam-se insidiosamente para o centro do meu desejo, rodeando, explorando, enquanto afastas a última barreira.
O meu braço emerge da letargia rodeando-te a cintura,
premindo o teu corpo quente contra o meu. A tua boca
afasta-se e ao abrir os olhos vejo a tua mirada fixa, verrumando-me a alma com os olhos enquanto me penetras no
corpo com essa mão ansiosa.
Solto um gemido e arqueio as costas sem deixar de te fitar.
Continuas a olhar-me fixamente, a absorver todos os reflexos de desejo no meu olhar e exploras-me por dentro, desencadeando um torvelinho nas minhas entranhas.
"Beija-me", sussurro, e sorrindo inclinas a cabeça sobre o
meu ombro enquanto a tua mão continua a descobrir os
meus húmidos segredos.

Pouso o casaco do uniforme sobre o sofá e o coldre nas
costas da poltrona. A caminho do quarto sinto um leve
aroma a caramelo, enquanto abro o cinto e tiro a camisa.
Ao chegar junto à cama já só tenho a lingerie como pediste.
Por fim, o soutien de cetim negro cai no chão e deito-me à
tua espera.
Há pequenas velas pousadas sobre os móveis. Sais da casa
de banho empunhando uma pequena câmara de filmar, que
pousas sobre a caixa de jóias com a lente apontada à cama.

A tua língua traça agora rendados de saliva num mamilo
endurecido, os teus dedos passeiam massajando o clítoris
túmido onde se parece concentrar uma verdadeira tempestade eléctrica. Gemo, um queixume rouco quando me mordiscas o ventre, a tua mão provocando-me com desenhos
entre os arbustos molhados. Tremo, ansiosa pela posse,
mas como um estratega militar mandas um novo espião
infiltrar-se no vulcão quase em erupção entre as minhas
coxas. Insidiosa, a tua língua mostra-se uma exploradora
tão hábil como os teus dedos, levando-me a um paroxismo
de desejo em crescendo.

Pousas o indicador sobre os lábios, exigindo silêncio. Deslizas para junto de mim e sussurras-me ao ouvido que hoje é
a minha noite especial. Que esta noite está tudo por tua
conta.

Páras. Recupero o fôlego e olho para ti. A tua mão (tão
quente, tão sábia) segura agora o teu brinquedo. Sorris. Sei
que é agora e abro as coxas para ti, arfando em antecipação.

Como combinado deixo-me apenas ficar, recebendo prazer.
As tuas mãos morenas são fortes e quentes mas o teu toque
é suave como o adejar das asas de uma borboleta. Traças
invisíveis tatuagens Maori na minha face, fazendo de mim
uma guerreira tribal entre os teus braços.

Penetras-me finalmente com o falo de borracha morna,
direitinho ao ponto que homem nenhum descobre. Enquanto os teus seios se comprimem sobre os meus, levasme ao clímax e eu grito por fim, um longo grito de prazer
que te faz rir de satisfação.

São sábias, essas mãos. Conhecem-me os relevos e as concavidades, todas as curvas e contracurvas arredondadas
que me compõem. Conhecem-me tão bem como o teu Eu
irrequieto me conhece a alma, por dentro e por fora. O que
está à vista e o que permanece oculto, todas as pequenitas
coisas que só dou a conhecer a quem quero.

Amanhã, minha querida, é a tua noite, é a minha vez de te
fazer gritar assim…

E eu quero-te a ti. Por isso me revelo, me desvelo, me descubro diante dos teus olhos e me abro sob o teu toque como uma flor aos raios de sol, me curvo sob essa tua mão
suave como uma erva ao sabor da brisa.
Os teus lábios pousam sobre as minhas pálpebras fechadas,
seguindo a rota antes percorrida pelos teus dedos. Afloram-

Regina Catarino, nascida em 1968 no Extremo Oriente
(Macau), chegou a Portugal no princípio de 1971. Entre contas e
cálculos, é no que sobra dos intervalos para almoço que mais
escreve, embora as ideias surjam a qualquer hora... como durante o banho ou quando está parada num semáforo. Os seus
primeiros mini-contos foram publicados no Hyperdrivezine, um
fanzine de distribuição gratuita (infelizmente já extinto) dedicado à Ficção Científica e editado pela pura carolice e devoção de
Ricardo Loureiro.

A imagem
Dominou o sexo.
Então,
A prostituta ficou sem face.
Foram só as tetas,
As pernas,
A cona
E o cabelo estragado
Que lhe restou.

Ilustração de Gustave Courbet
(1819-1877)

Isobella encontrava-se em pleno período de transição.
O que a levara até aquele bar? Não saberia dizer. Talvez o desejo calado de transgredir as regras impostas
por uma família demasiado conservadora, ou a simples
curiosidade. Quem sabe, fosse o acaso ou o destino
que ali a conduziam.
A música era demasiado alta e as luzes latejavam contra as pupilas. Por cima do ruído e dos corpos em movimento pressentia-se um odor almiscarado. Sentou-se
no balcão do bar, consciente dos vários olhos masculinos que a observavam a coberto das luzes mornas.
Escolhera as roupas cuidadosamente. Pretendia seduzir.
A mulher avançou pela pista de dança. Os olhares viraram-se. Eram pequenos pontos de desejo. Eram ânsia mal suprimida pelo vapor do álcool e pelo fumo do
bar. Os saltos de estilete vincavam o ritmo das passadas. Langorosas. O corpo, esse, dava uma breve impressão de meneio ao ritmo brutal do hardcore-techno.
Encostou-se ao balcão, o decote traçando um V de carne branca, uma henna na forma de um pequeno dragão mordendo a cauda no seio esquerdo. Segredou um
pedido à barwoman. Tequila, limão e soda.
Observou as outras sentadas ao longo do balcão. Os
olhares encontravam-se, os sinais eram lançados, e
alguns eram correspondidos. Isobella, vencendo a timidez, aproximou-se. Os passos, inseguros, denunciavam o nervosismo. A mulher pressentiu o medo mal
disfarçado debaixo do perfume barato. Olhou-a nos
olhos, aproximou-se da face dela e abrindo convidativamente a boca deixou que as línguas se conhecessem.
Passou, muito levemente, uma mão junto da púbis de
Isobella, sentindo o calor húmido. A inebriação feronómica tornou-se quase insuportável, obrigando-a a
afastar-se, relutantemente. Isobella, pensando não estar a agradar, estreitou-se num abraço invadindo-lhe
ainda mais os sentidos. A mulher segredou-lhe:
“Calma” ao ouvido, roçando a ponta da língua pela
orelha. A outra aliviou o amplexo.

Puxando-a para o meio da pista, dançaram, roçando as
ancas, acariciando os seios e beijando-se. A pulsação
das veias acompanhava o ritmo frenético do tecno. As
músicas sucediam-se uma em cima de outra, misturadas freneticamente, martelando as têmporas metronomicamente, abafando os suspiros e as promessas veladas. A mulher tinha de quase berrar ao ouvido de Isobella para se fazer ouvir acima do ruído. A rapariga
estava tão desejosa quanto ela de sair dali e não ofereceu resistência quando foi puxada através da pista de
dança até ao hall de entrada. À crua luz de UV, as faces delas brilhavamde suor e desejo.
A noite estava fria e o túnel, ligeiramente inclinado
despontava na rua em breu. Uma corrente de ar afagou-lhes os cabelos.
As pessoas tinham-se retirado das ruas para dentro
dos night-clubs. Apenas os atrasados, os ébrios, as putas e os proxenetas habitavam as calçadas da cidade.
De longe em longe os faróis penetrantes de um carro
cortavam a neblina nocturna. A mulher arrastou a
amante para o parque de estacionamento. Um breve
bip electrónico sinalizou a abertura de portas. Arrancaram num chiar de pneus. O alcatrão era devorado a
uma velocidade demasiado excessiva para aquela parte
velha e tortuosa da cidade. A noite era fria, mas dentro
do carro estava quente. No leitor mp3 passava
“Depeche Mode”. Uma estranha balada. Isobella colocou-lhe o braço por cima dos ombros. Afagou-a inexperientemente. A intenção era evidente mas a execução deixava um pouco a desejar. O carro desembocou,
qual besta raivosa de olhos incendiados, nos subúrbios.
Levaram meia hora a chegar ao destino, altura em que
a madrugada já se prenunciava no fio do horizonte.
Estacionou em frente da escadaria de um solar e sem
uma palavra saiu do carro, dirigindo-se para a entrada.
A rapariga, algo atabalhoadamente, seguiu-a. Sentia
falta de um excitante. Só um, para manter a energia. A
mão ansiosa percorreu o interior da malinha e sentiu

Isobella encontrava-se em pleno
período de transição.

Era para todos os efeitos um homem, embora o tom alabastrino da pele o
traísse. O pénis erecto também era um órgão que não encontrava paralelo
na biologia humana. Presa nas brumas duma estranha sonolência a rapariga sonhou que era possuída, vezes e vezes sem conta. Via as faces de
um homem e da sua amante que se revezavam, uma após outra, em rápida sucessão, num agoniante carrocel pulsante.
nas pontas dos dedos a pastilha que levou disfarçadamente à língua.
Nunca tinha conhecido alguém que vivesse num solar.
Uma vez estivera numa festa de fim de ano em que tinha ido com um punhado de amigas a um solar para os
lados de Sintra. Tinham jogado “Vampire: The Masquerade”. Nunca soubera quem fora o dono do casarão. E
agora ali estava ela, seduzida pela mais bela mulher
que alguma vez vira, e que pelos vistos era rica. Cada
porta da entrada dava à vontade para deixar passar um
cavalo. Um mordomo abrira-as de par em par e ela vislumbrou um magnífico hall em mármore de tons dourados. Ao fundo uma escadaria dominava o hall, criando um semi-círculo e conduzindo aos andares superiores. Para a esquerda um salão abria-se, as cortinas dançando na gélida brisa da quase manhã. No topo da escada a amante aguardava-a. Subiu ao seu encontro.

no ar. Sentiu um aperto na garganta, uma sensação de
infinita tristeza, de algo para sempre perdido, irrecuperável. Subitamente a música parou. A outra olhava-a.
Naquele instante sentiu-se exposta e teve vontade de
fugir, mas as pernas não lhe obedeciam. Viu a outra
pousar o instrumento no chão e atravessar o quarto até
à porta. Pegou-lhe na mão e levou-a até à cama onde a
obrigou a deitar-se. Abriu-lhe o roupão, afastou-o dos
ombros, parou para se despir. Afastou as pernas da rapariga e começou a lamber-lhe o clítoris, enquanto com
um dedo a penetrava suavemente. Isobella arqueava o
dorso, percorrida por ondas de sensações. Pousou as
mãos na cabeça da amante, não queria que ela parasse,
queria continuar a sentir aquela língua quente e algo
áspera a roçar-lhe o feixe nervoso. Queria sentir mais
do que um dedo dentro da vulva. Queria que aquele
momento não acabasse, nunca.

Sem uma palavra foi levada a uma casa de banho. Era
evidente que a amante esperava que ela se refrescasse.
Não se fez rogada.

A mão livre da amante percorreu-lhe a anca, o tórax,
parou num seio, e com os dedos excitou o mamilo pequeno e erecto. O quarto encheu-se de luminosidade.
Uma luz dourada, omnipresente, sem origem definível.
Quase enlouquecida pelos subtis aromas que o corpo
da outra exalava, a mulher teve de exercer um supremo
acto de auto-controle. Porque o outro chegava…

Encontrou um roupão de seda pousado em cima duma
banqueta e a água na banheira cheirava a sais de banho. Estava tão saturada de espuma que não se via o
fundo. Entrou lentamente e deixou que a água quente
lhe abrisse os poros. Ao fundo, vindo de outra divisão,
pareceu-lhe ouvir o som melancólico de um violoncelo.
Se soubesse distinguir a música, identificá-la-ia como
sendo o Prélude da Suite n.º 1 para violoncelo de Bach,
BWV 1007.
Enquanto secava o cabelo teve a certeza de ouvir novamente o lamento das cordas. Curiosa, saiu da casa de
banho e seguiu o som pelos corredores até deparar com
um quarto. Pela porta entreaberta escapavam-se os
sons tristes do instrumento. Espreitou. Sentada num
banco a amante tocava, os olhos fechados, a mão percorrendo o pescoço do violoncelo, enquanto com a outra deslizava o arco sobre as cordas. A música melodiosa, vivaça mas ao mesmo tempo melancólica vertia-se

A presença materializou-se junto ao dossel. Era para
todos os efeitos um homem, embora o tom alabastrino
da pele o traísse. O pénis erecto também era um órgão
que não encontrava paralelo na biologia humana. Presa
nas brumas duma estranha sonolência a rapariga sonhou que era possuída, vezes e vezes sem conta. Via as
faces de um homem e da sua amante que se revezavam,
uma após outra, em rápida sucessão, num agoniante
carrocel pulsante. Sentia o corpo dilacerado, mas as
dores misturavam-se e ora eram cortantes, ora eram
prazer sublimado, numa ténue fronteira indistinguível.
Sentiu um orgasmo a chegar.

A manhã chegou húmida.
Tinham-lhe vestido uma
combinação que pouca
defesa dava contra o frio.
A custo moveu-se, tentando orientar-se. Estava entorpecida, precisava de se
mexer, precisava de comer
qualquer coisa. A fome
era um aguilhão nas entranhas. A terrível dor de
cabeça voltara. Sentia-se
enjoada.
Tentou demorá-lo, controlá-lo, prolongar aquele misto
de prazer e de dor, aquela sensação de estar e não estar,
preenchida e vazia tudo ao mesmo tempo, mesclado em
imagens imateriais, sem substância, inorgânicas, quase
dum mecanismo brutal. O orgasmo veio numa onda,
avassaladora, ininterrupta. E depois teve outro. E outro. O corpo esgotou-se de sensação. Ficou estática,
dormente, imersa num pesadelo febril.
Acordou do que lhe pareceu um sono de dias com uma
dor de cabeça latejante. As têmporas febris pareciam
querer rebentar como um melão demasiado maduro.
Arregalou os olhos. Esfregou-os sem resultado algum.
Estava encerrada algures na mais completa escuridão.
**
Uma réstia de luz apareceu. A porta abriu-se quase de
imediato. Ofuscada pelo súbito brilho não conseguiu
divisar bem o vulto que se recortava a contra-luz. Este

agarrou-a fortemente pelos pulsos e puxou-a para fora
do quarto. Momentos depois, já habituada, viu que era
o mordomo. Demasiado assustada não conseguiu pronunciar palavra. Quem eram aquelas pessoas? O que
queriam dela? Para onde a levavam? As perguntas
atropelavam-se na mente mas a língua não as formulava. Deixou-se ir. Foi posta nas traseiras duma carrinha
de caixa fechada. O mordomo entrou para o lugar do
condutor e pouco depois rolavam em direcção à saída.
Um pensamento ocorreu-lhe: se a deixavam ver o caminho era porque não tinham intenções de a deixar
escapar. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Enrolouse no chão da carrinha. Queria chorar, mas mesmo esse
alívio lhe era negado pelo corpo.
A meio da viagem sentiu o primeiro enjoo.
**
Era já noite quando chegaram a uma enseada. Um bote
e um pescador aguardavam-os. O mordomo e o pescador trocaram meia dúzia de palavras. Dinheiro trocou
de mãos. Os dois levaram-na para o bote. As dores
eram tantas que mal conseguia caminhar. Meio a tropeçar, meio arrastada foi enfiada sem cerimónias no
fundo do bote e o pescador deu um empurrão para o
soltar da areia. O mordomo voltou à carrinha e partiu.
O bote sulcou as águas até uma ilhota que se via não
muito distante da costa.
Foi abandonada na ilhota sem cerimónias. O pescador
apontou-lhe a direcção de uma cabana que se entrevia
pelo meio dos arbustos e deixou-a entregue a si própria. Ficou caída no cascalho a ouvir o ronronar do motor que se sumia na noite. Nem força teve para lhe gritar que voltasse. As dores no ventre tinham acalmado.
Se não se mexesse quase não as sentiria. Mas estava
frio. Muito frio. Decidiu abrigar-se na cabana. Esforçadamente, meio a pé, meio a rastejar subiu da orla do
mar até sentir debaixo dos pés o cascalho dar lugar a
terra. Usando os arbustos como suportes foi vacilando
de ramo em ramo até à entrada da cabana.
Era uma construção frágil, feita de madeira com um
tecto de colmo. A porta fechava-se por meio de um laço de vime. Entrou. A única divisão diminuta tinha
uma enxerga e um pote de barro a um canto. Abanou o
pote e ouviu um chocalhar líquido no interior. Deitouse na enxerga, o luar iluminando-lhe a face suada. Precisava de descansar. Sentia-se exausta. Exausta até ao

âmago. Lentamente as pálpebras cerraram-se, escondendo a luz argentina da lua.
**
A manhã chegou húmida. Tinham-lhe vestido uma
combinação que pouca defesa dava contra o frio. A
custo moveu-se, tentando orientar-se. Estava entorpecida, precisava de se mexer, precisava de comer qualquer coisa. A fome era um aguilhão nas entranhas. A
terrível dor de cabeça voltara. Sentia-se enjoada.
Tentou levantar-se, mas uma letargia imensa toldavalhe os movimentos. O mais que conseguiu foi virar-se
na enxerga. Ficou de lado durante… uma hora… duas?
Sentiu que adormecera novamente. Tinha fome. E frio.
O tempo cessara de fazer sentido, por entre pálpebras
entreabertas via uma sucessão de dias e noites, num
estado febril. Era impossível viver tanto tempo sem
alimento e sem movimento e contudo ainda vivia.
Certa manhã pensou que delirava. Dentro da cabana
estavam duas mulheres. Velhas, desgrenhadas, os cabelos pastosos agarrados à nuca, as bocas pejadas de dentes podres. Os olhos, contudo, brilhavam de cobiça.
Olhavam fixamente para ela, murmuravam frases incoerentes e soltavam risadinhas de loucura. Ela tentou
falar, mas a língua intumescida não obedeceu. Isobella
fechou os olhos, com força, para fazer a terrível visão
desaparecer. Uma violenta dor no baixo-ventre despertou-a por completo. Por momentos esqueceu o frio, a
fome, a sede e as febres que a roíam internamente. O
mundo inteiro encheu-se de uma dor brilhante, de um
grito de agonia intensa. Os olhos espantados viram
uma das velhas que arrancava com os dentes o que parecia ser uma tripa ensanguentada. E compreendeu.
Com a compreensão veio a demência. Num único e
fulgurante momento a última réstia de sanidade, o último laço de humanidade quebrou-se como uma cana
num joelho. Foi com olhos mortiços e apagados de vida
que observou, como se nada daquilo lhe dissesse respeito, as duas velhas a devorarem o feto que arrancaram do seu ventre. E quando uma delas, num gesto
magnânimo, lhe ofereceu um bocado disforme e pingando placenta, estendeu o pescoço e abocanhou-o,
agradecida por finalmente saciar a fome.
**
O tempo corre como um rio. Nunca nos banhamos na
mesma água duas vezes. O rio cobriu o Solar de folhas,
de hera, toda uma vegetação rasteira e daninha que
mordeu os requintados jardins e lançou raízes ganaciosas no terreno outrora fértil.

O tempo, esse Senhor imparável burilou a pedra, descascou a tinta, soltou telhas e roeu as madeiras.
Dos antigos proprietários apenas registos perdidos em
backups de Conservatórias contam os nomes e pouco
mais. Certo é que a propriedade ganhou fama de malassombrada e perigosa. O suficiente para atrair, vez por
outra, grupos de jovens à procura dum certo frisson,
duma certa aura de enigma que a vida mundana raras
vezes lhes proporciona. Foi um desses grupos que, em
exploração mais afoita, deparou com os esqueletos numa das sub-caves que em tempos teria servido de armazém à adega contígua. Durante umas semanas foi
assunto de jornais. A polícia judiciária identificou uma
trintena de vítimas femininas que relatórios forenses
preliminares calcularam terem morrido de fome enquanto aferrolhadas às paredes da sub-cave. Os velhos
ossos pouco mais contaram.
Depois o Mundo encontrou outros assuntos de maior
interesse e os restos mortais foram consignados à vala
comum por falta de alguém que os reclamasse.

Ricardo Loureiro é um editor da Antologia BBDE! E-zine
BBDE, Féniz, Hyperdrive e Nova com Nuno Fonseca (num dos
números). É ainda editor na fanzine International Speculative
Fiction ao lado de Roberto Mendes.

Nasceu em Estocolmo em 1977 e já ganhou 8 prémios internacionais.
Tem quarto longas metragens e 3 curtas. Publicou ainda três livros,
Good porn (2009), Erotic Bible to Europe (2010), Love me like you hate
me (2010) e em 2013 estreará Lá Canción de Nora.

 A pornografia associada à mulher e direitos da mes-

ma;
 Pornografia infantil.

Sobre Erika Lust

Nos anos 80-90, a pornografia começou a ser objecto de
crítica e admiração por parte de grupos feministas. Se,
por um lado, alguns grupos afirmaram que a pornografia objectizava a mulher, colocando-a no papel passivo
ao qual estava condenada desde a Idade Média, outras
vozes surgiram defendendo o direito à mesma. Os grupos contra a pornografia ligavam os seus argumentos
ao primeiro tópico. Imagens da mulher de joelhos a
satisfazer o seu parceiro ou de joelhos exibindo várias
expressões faciais que ora indicam prazer, ora dor ao
espectador. De igual forma, os filmes carecem de qualquer profundidade: é porno, dizem. A questão sempre
foi, mas a pornografia não pode ter história por trás?
As imagens referentes aos filmes terão de passar pela
estereótipo da mulher que abre a porta, vê o entregador
de pizas e começam a ter sexo, mesmo sem terem trocado uma palavra? A verdade é que os filmes pornográficos em sites como o RedTube ou PornTube seguem os
estereótipos para satisfazerem um grande leque de pessoas.

Nasceu em Estocolmo em 1977 com o nome
de Erika Halqvist. Estou ciências politicas na
Universidade de Lund e especializou-se em
direitos humanos e estudos feministas. No
ano 2000 mudou-se para Barcelona. Conta
com quarto filmes e três curta-mertragens.
Publicou ainda quarto livros: Good porn
(2009), Erotic Bible to Europe (2010), Love me
like you hate me (2010) e La Canción de No- Não podes apreciar pornografia, é porno! Vês,
fazes o que tens a fazer e fechas o browser.
ra (Nora’s Song—2013).
Foi vencedora de oito prémios, nos quais o Durante séculos as mulheres lutaram por igualdade. A
filme “Five stories for her” arrecadou três pornografia foi um campo onde as mulheres se sentiram
prémios: o de melhor filme adulto para mu- insatisfeitas. Vistas como objectos apenas para satisfazer
lheres (Eroticline Award), filme do ano os homens, cedo se seguiram trechos com masturbação
e pornografia homossexual/lésbicas que procurava
(Feminist porn Award) e melhor argumento abranger todo o tipo de fantasias. Se dá para acreditar
(Barcelona International Erotic Film Award). que no mercado existe espaço para tudo, será que o cinema de Lust é o futuro do porno e a mudança do paradigma?

Uma breve reflexão sobre a visão da por{
nografia na sociedade em fins de século
O que há de diferente em Erika Lust?*
XX e XXI
Contém spoilers dos filmes
Antes de nos aventurarmos pelo cinema diferente
de Erika Lust, convém analisar onde é que existe
uma mudança de paradigma nos filmes da realizadora e produtora na indústria cinematográfica pornográfica. Uma rápida pesquisa no motor de busca
Google
Scholar
com
a
palavra-chave
“pornography” induz a pessoa a uma série de artigos/ensaios e livros referentes à pornografia, cujos
temas são, por ordem de frequência:
 A pornografia associada à violência/ assédio

sexual/ agressão;

cena passa para onde o casal está já
junto, exibindo o role-play BDSM. O
casal exibe a sua paixão depois das
relações sexuais e fazem as pazes.

O cinema de Lust é como se estivéssemos a ler várias narrativas. Por
ARTIGO DE
vezes faz uso de narração enquanto
Ana Ferreira
as imagens passam no ecrã ajudando
No quarto e quinto filme a situação
C A PA S :
o espectador a visualizar. Em “5
muda um pouco mais para o cinema
stories for her”, a primeira história
Goodreads
pornográfico tradicional.
começa com uma narração como se
I M AG E N S :
Várias mulheres falam entre si pelo
estivéssemos a ouvir um audiobook
telefone e quando uma ouve a camErika Lust
com as imagens ao seu serviço. Exispainha a tocar, vê a sua companhia
http://www.erikalust.com/
te uma aura de sedução sem que seja
da noite e pensa que ele voltou para
preciso que o espectador veja cenas
a ver. Na verdade ele tinha-se apenas
pornográficas. A mudança de POV
esquecido do capacete, mas ela pede(point of view) permite uma abordagem mais próxima
lhe que não vá e tira a roupa. Ambos acabam por dormir
dos desejos das personagens. A narração acompanhada
juntos.
das imagens é suficiente para que o espectador consiga
Na última curta, um casal homossexual discute mas terentender/acompanhar as personagens e a história.
minam a beijar-se e a fazerem sexo na sala. Todo o filme
Na segunda história, muda-se de um tell acompanhado é a preto e branco, com jogo de luzes e contrastes.
de show, para somente show. A história cessa de ter
acompanhamento narrativa e guia-se através da ima- Este conjunto de curtas são como contos dentro de um
livro. Cada um deles cortam com a tradição e exibem
gem.
diversos estilos que pode agradar. O título “5 histórias
para ela” faz com que este tipo de filme seja mais indicaA terceira história mantém a técnica do show, mas com
do para mulheres. Numa entrevista, Lust referiu que Visuma história mais profunda. Um casal com filhos e em
to com olhar feminista tudo fica diferente, a politica, a
ruptura que não consegue manter o tradicional sexo
medicina, a literatura, e também o cinema adulto, incluida
baunilha e por isso adoptaram estilo BDSM. A história
à maneira de ver e contar uma relacão heterossexual ou
começa com a mulher a recusar sexo de manhã e a dizer
homossexual, o que doamos? Com respeito a uma relação
“prefiro pagar-te para não ter sexo”. Mais tarde enquanheterossexual, trazemos a igualdade da importância do
to a mulher está a lavar a loiça, o marido (Frank) volta a
prazer feminino com respeito ao prazer masculino. E na
tentar aliciá-la para sexo, mas a mulher recusa alegando
representação de um relacionamento entre homens hoque está morta de cansaço. O casal consegue deixar os
mossexuais, trazemos a diferença de atrever-nos a admifilhos bebés com uma amiga e ambos saem de casa junrar, quando o cinema pornô mainstream evita por completos mas separam-se após um beijo. Num quarto de hotel
to o contato emocional entre homens. *
a mulher veste a roupa que o seu Dom lhe deixou e a
*Citação retirada tal e qual no site:
http://violeterotica.altervista.org/lustportugues.htm

“5 stories for her” trata de eliminar o homem do título e
da vida de algumas mulheres, mas não totalmente. Mesmo na curta de BDSM, o homem exibe sempre grande
afecto perante a mulher, acarinhando-a, mostrando preocupação para com ela.
Contudo existe algo nos modelos que Lust escolhe que
nos leva a identificar e tornar a experiência agradável.
As mulheres são esbeltas ou então cheias. Sem tatuagens
ou com, piercing, com o peito descaído ou com umas
gorduras a mais, existe espaço para celebrar e apreciar o
corpo humano.

O que apreciamos no cinema de Lust.
Os actos aqui não são falsos, as situação não são irreais e
a mulher não se sente intimidada. Pelo contrário, sente
que tem poder e os filmes podem ser vistos por casais
sem que haja pudor. Não existe aquela tendência de
saltar para as partes de acção, pois assim perde-se a história. “Handcuffs” é uma curta metragem, segundo Lust
inspirada num casal que viu num restaurante. Tal como
uma história, começa-se por demonstrar a beleza do ambiente, e introduz-se os protagonistas. A cara da mulher
sugere tristeza, de que algo não vai bem. O homem está

claramente a tentar mandar nela, prova disso são as algemas que ela traz. O casal foge entretanto para a casa
de banho e beijam-se, enquanto uma mulher está na casa de banho a ver (voyeurismo). O homem retira as algemas e possuí a por tás e o som de um telemóvel denuncia a mulher na casa-de-banho. No final aparece a
imagem de ambas as mulheres presas uma à outra. Este
curta de apenas 7 minutos é suficiente para entender o
simbolismo por parte de Lust. Não sabemos se ambas as
mulheres querem ser submetidas aquele homem ou se
ele as prende com o seu charme. O filme tem bastantes
interpretações. Tanto pode ser uma crítica à submissão
da mulher, como pode usar a submissão como acto de
libertação e poder.
São nestes poucos minutos que todo o poder da cinemática de Lust é apresentado. As curtas encontram-se disponíveis online no site da autora (ver página anterior).
Talvez o leitor possa assistir a uns filmes e depois comparar com a pornografia que já viu na sua vida.
Talvez a sociedade ainda não esteja pronta para dar às
mulheres poder para tomar conta de uma industria que
sempre foi masculina, mas há que admirar a beleza do
cinema de Lust!

IMAGEM DE: Gabriella Fabbri

Chovia torrencialmente enquanto
ela esperava encostada à esquina.
Estava frio e ventava. Era um mau
dia para estar ali parada, mas tinha
de terminar com aquilo. Olhava
para a porta verde com o número
dezassete. Mantinha-se parada, com
as mãos nos bolsos do casaco, constantemente a remexer o conteúdo
do bolso num nervosismo que não
lhe era familiar. Qualquer pessoa
que passasse nem repararia naquela
sombra discreta. Mantinha a cabeça
baixa; sempre a perscrutar a porta.
Semelhante a um fantasma, o cabelo curto e molhado colava-se-lhe à
cabeça, as calças largas, de tão encharcadas que estavam, caíam-lhe
pelas pernas abaixo; o casaco vários
números acima do dela assemelhavam-na a um espantalho.
Um carro parou em frente à casa e
um homem saiu a correr, acenando
em despedida para o veículo que
iniciava a sua marcha. Ao volante
deste estava uma mulher morena
com lábios pintados. "34-LX-20",
fixou.
O homem abriu a porta e entrou no
número dezassete. Ao tentar fechar
a porta, algo o impediu. Olhou e ali
estava ela novamente. Encharcada
e suja, mais lhe parecia um semabrigo.
Ela empurrou sem resistência a
porta e entrou. Galgou as escadas
em direcção à tão conhecida sala,
sem lhe dirigir palavra.
- Bé, não faças isso. Que queres
daqui? - As perguntas eram as de
sempre e sempre sem grande resistência.
Quando chegou ao cimo das escadas, encontrou-a nua. Olhou para
aquele corpo que estava mais magro que da última vez. Muito mais
magro. Deliciosamente magro. Tinha emagrecido mais de vinte quilos, o que o excitou de imediato.
Adorava corpos magros como
aquele. Foi buscar uma toalha e

aproximou-se para lha dar, mas ela
não se mexeu.
Algo nela o estava a por doido, não
era a mesma Bé. Não era aquela
namoradita apaixonada e tontinha
que tinha deixado há 3 meses.
Com a toalha começou a limpar-lhe
o pescoço, descendo devagar para o
fundo das costas. Limpava cuidadosamente cada parte daquele corpo
frágil. Com as mãos descrevia círculos lentos sobre as curvas. De
joelhos, limpou-lhe as pernas e enquanto subia novamente pela parte
da frente, passava-lhe os dedos por
entre os lábios e sentia-lhe o desejo,
passando-lhe a língua lentamente.
Levantou-se e limpou-lhe a barriga,
os seios, acariciando-lhe os mamilos. Por fim, limpou-lhe o cabelo e o
rosto.
- Bé, sabes que isto não está certo. Enquanto falava, deixava cair a toalha e mantinha as mãos no corpo
dela que lentamente sentia a aquecer. Será a última vez, pensou
Sem responder, ela começou a tirar
-lhe a roupa; com mãos delicadas
roçava-lhe os dedos acidentalmente
por toda a parte que já se encontrava nua, conseguindo com isso leves
tremores. Já nus, ela empurrou-o
para o chão para cima da roupa
molhada. Olhando-o bem nos
olhos, sentou-se em cima da pélvis
dele.
Desejoso por mais, ele agarrava-lhe
a anca, e começava a movimentá-la
com sofreguidão.
- Quase que não te reconheço Bé.
- Não sou a mesma, meu querido. Era a primeira resposta que ela lhe
dava.
Ela baixou-se e beijou-o ternamente, com uma mão acariciando-lhe o
rosto. Sentindo o sexo dele bem
vivo dentro dela, retirou com a outra mão a navalha de entre a roupa

suja e sem hesitar traçou-lhe um
grosso fio de um lado ao outro da
garganta.
Os olhos dele eram um mar de surpresa, engasgando-se com o próprio
sangue e a falta de ar.
- Foi a última vez. - Disse-lhe.
Levantou-se, vestiu-se e saiu daquela
casa pela última vez, procurando
encontrar, agora, alguma paz.

Algo nela o estava a por doido,
não era a mesma
Bé. Não era aquela
namoradita
apaixonada
e
tontinha que tinha deixado há 3
meses.
Com a toalha começou a limparlhe o pescoço, descendo devagar para o fundo das
costas. Limpava
cuidadosamente
cada parte daquele corpo frágil.
Com as mãos descrevia
círculos
lentos sobre as
curvas.

II
Dia após dia, a ânsia aumentava.
No bolso do casaco, tinha a morada num pedaço de papel sujo e
amarrotado. Demorara poucos
minutos a convencer a irmã a
aceder ao registo automóvel para
verificar a morada da matrícula,
"34-LX-20". Sentada ao pé do arrumador com a boina suja sobre a
cara, vigiava a mulher morena.
Via-a a sair, a entrar, a ir às compras, a sair à noite. As últimas
semanas tinham sido úteis. Conhecia-lhe os amigos, quem a
visitava e quem a trazia até casa
quando não levava o carro. Muito
vaidosa e arranjada usava sempre
saias que lhe favoreciam as ancas. Sabia onde comprava o pão e
a que horas passeava o Pastor
Alemão. O cão não condizia com
ela, nem lhe tinha grande afeição,
o que era recíproco.

Esperava ansiosamente por aquele momento. Com a morrinha
que caía, ela tinha levado o carro
para o emprego, por isso não demoraria muito a chegar.

Sentiu um ligeiro formigueiro
quando viu o carro a deslizar pela
rua. Após estacionar, rapidamente Beatriz viu-a desaparecer por
trás da porta da casa. Retirou a
boina suja e o casaco largo e calçou uns sapatinhos que trazia
numa saca. Passou as mãos pelo
cabelo, arranjou a saia e atravessou a rua. Tocou à campainha e
uma voz doce falou pelo intercomunicador:
- Quem é?
- Chamo-me Beatriz, sou uma
amiga do… do João. Queria falar
contigo, Ana.

Um longo silêncio de indecisão fê
-la duvidar que conseguisse entrar. Um pii vindo da porta foi o
sinal que esperava. Subiu as escadas até ao segundo andar.

Beatriz inspirou fundo. Aquela pergunta
e a esperança que se
ouvia na voz dela era
como uma porta
aberta para a alma
de Ana. Ele tinha sido tão importante
para uma como para
outra. Todo o corpo de
Ana reagia à esperança das respostas,
um ligeiro brilho nos
olhos, o passar de
uma perna para a
outra, o passar da
mão para alisar a
saia. Beatriz reconheceu aqueles sintomas, já tinha sofrido
do mesmo.
Ana esperava-a com um ar sério.
Vestia uma camisa bege acetinada com os dois primeiros botões
abertos, que lhe acentuava os
seios. A saia de bom corte, preta
mostrava umas pernas magras e
bem desenhadas, com joelhos
perfeitos e tornozelos delicados.
Era realmente bela aquela mulher.
- Conhecias o João?

Beatriz inspirou fundo. Aquela
pergunta e a esperança que se
ouvia na voz dela era como uma
porta aberta para a alma de Ana.
Ele tinha sido tão importante para uma como para outra. Todo o
corpo de Ana reagia à esperança
das respostas, um ligeiro brilho
nos olhos, o passar de uma perna
para a outra, o passar da mão
para alisar a saia. Beatriz reconheceu aqueles sintomas, já tinha
sofrido do mesmo.
Beatriz assentiu. Ana moveu-se
para o lado e fez-lhe sinal para
ela entrar. Entrou e olhou em
redor, a sala tinha algo de familiar. Reconheceu então o quadro
da sala do João, o cadeirão de
leitura, com o candeeiro ao lado e
a mesa de repouso. Até a manta
era a mesma. Instintivamente
aproximou-se daquele canto que
lhe era tão familiar, na mesa dois
livros que poderiam ter sido escolhidos por ele. Passou a mão
pela manta elegantemente dobrada sobre o braço do cadeirão.
- Falei com a mãe do João e ela
deixou-me escolher esse canto
tão dele… – Um pouco atrás de
Beatriz, Ana olhava-lhe atentamente para a face. – Foste… namorada dele?

- Algo assim, mas éramos acima
de tudo amigos.
- Não precisas de mentir, ele não
era amigo de ninguém, era simplesmente um ópio de desejo. Um
vício, algo muito forte que nos
prendia, que nos destruía. Fiquei
aliviada quando fui ao funeral
dele.

- Como disseste, ele era um vício,
e eu preciso da minha droga. És o
melhor que consigo arranjar.
Beatriz já não planeava nada,
nem tinha certeza de nada, nem
sabia o que queria. Estava a relaxar, sentia-se bem, quente.
- Se o funeral foi um alívio, porque trouxeste tanto dele para tua
casa? – Beatriz olhava para as
coisas que lhe faziam lembrar o
João.

- Masoquismo talvez, - O riso era
solto e alegre. – Bem, a verdade é
que é fácil masturbar-me assim.
Sabes, os outros homens perderam o sabor depois de conhecer o
João. Tudo o que vem depois… É
horrível sentir isto. Quase morta,
quase impotente em me satisfazer
nos braços de um homem. E depois, basta sentar-me naquele
cadeirão…
- Só o tive a ele. Só conheci o João. Ele deixou-me… porque era
gorda, porque era insegura, porque estava demasiado apaixonada
por ele.
Beatriz sentia um estranho alívio
por estar a contar a história a alguém, mesmo com os olhos vermelhos e as lágrimas a começarem a formar-se, ela sentia-se
mais leve.
- Mesmo depois de emagrecer,
mesmo depois de mudar por ele,
para ele. Mesmo assim, ele não
me queria. E todas as vezes que lá
ia, ele alimentava a dor.
Beatriz chorava agora compulsivamente. Nunca antes conseguira
contar o pesadelo que foram os
últimos meses. Ana aproximou-se
dela, e abraçou-a. Passava-lhe a

mão pelo cabelo húmido e apertava-a contra o peito. Beijou-lhe a
face e apertou-a mais um pouco.
Beatriz chorava e agarrou-se ao
corpo de Ana com força. Ana beijou-lhe novamente a face, secando-lhe com os dedos as grossas
lágrimas, e sem hesitação beijoulhe os lábios, primeiro devagar,
para acordar Beatriz para as sensações. Beijava-lhe apenas os lábios, molhando-os com a língua,
com pequenos toques, bebericando-lhe o sabor, conseguindo assim que Beatriz respondesse ao
seu toque macio. Deixaram-se
deslizar para o chão, com Ana a
orientar cada movimento de Beatriz. Sem receios, Beatriz deixavase despir e desapertava os botões
da camisa de Ana. Nada daquilo
era semelhante ao que conhecia
com João, não havia pressas, nem
fúrias. Cada toque na sua pele
permitia desfrutar de uma nova
sensação. Arrepiava-se com a
língua de Ana no seu mamilo,
sentia um tremor de cada vez que
as pernas macias de Beatriz deslizavam pelo interior das suas coxas. Sentia um formigueiro delicioso com o aproximar dos pêlos de
Ana dos seus. Uma das mãos de
Ana mantinha-se perto do seu
pescoço, fazendo-lhe suaves círculos, subindo pelo seu rosto,
deslizando o dedo pelos seus lábios e acariciando-a. Aos poucos
começou a descobrir o corpo de
Ana, quente e macio, deslizava as
mãos pelas suas curvas. Com os
olhos semicerrados percorria cada centímetro do corpo de Ana
como se de um mapa se tratasse.
Ansiosa por continuar, balançoua para o chão, e ficou por cima,
agora de olhos bem abertos, deslizando-lhe as mãos pelos seios
sofregamente e a língua saboreando os lábios vermelhos, entreabertos, que lhe despertavam o
desejo de a morder. Descia sofre-

gamente por ela na ânsia de atingir o clímax tão desejado.
As semanas que se seguiram foram de desejo e as visitas de Beatriz eram regulares, sempre com a
mesma ânsia, a mesma necessidade, como se do ar se tratasse.
Naquele dia, Bé tocou à campainha e esperou. Estranhou a demora e tocou novamente. Tocou uma
terceira vez, e dentro dela algo se
abria. A cada toque algo renascia.
Bé conhecia aquela sensação,
aquela dor dentro do peito. Voltava a tocar, a tocar e a tocar.
Encostou-se à parede e deixou-se
escorregar. Desta vez não iria
chorar, sabia perfeitamente o que
tinha de fazer.

Marcelina Gama Leandro nasceu em
1983 na Alemanha. Licenciou-se em Engenharia de Redes e Sistemas na FCUP, onde foi
monitora e investigadora. Tem publicado
ficção desde 2010, nomeadamente, nas revistas
“Jornal Conto Fantástico”, Nanozine e miNatura e nas antologias: “Talentos Fantástico”,
“Antologia BBdE”, “Vollüspa”, “S.O.S A maldição do Titanic”. Pertence ao grupo de editores do fanzine Fénix.

IMAGEM DE: Maria Herrera

Nanozine: A sua série “Casa dos
prazeres” é conhecida em Portugal, devido ao seu conteúdo erótico e capas bastante apelativas
que atrai principalmente leitoras femininas.
O que a levou a escrever a série
(que se encontra no 9º livro), onde desvenda alguns tabus sobre
a homossexualidade, violação e
BDSM?
Kate Pearce: Originalmente escrevi
os romances da Regência e senti
como se eles fossem um pouco demasiado perfeitos para mim. Houve
uma discussão sobre a Regência, da
qual eu fiz parte acerca de piratas
bárbaros que roubavam mulheres
caucasianas durante os inícios de
1800 e isso pôs-me apensar acerca
do que aconteceria se dois rapazes
fossem levados? Como afectar-lhesia a experiência de serem vendidos
a um bordel e como é que eles se
sentiriam se fossem resgatados e
retornados à Sociedade Inglesa (não
faço a mínima porque é que o meu
cérebro funciona assim, mas funciona).
O Valentin apareceu na minha cabeça, seguido pelo Peter e eu escrevi
o primeiro livro. Sabia que era um
risco e que o tópico de dois homens
que partilhavam uma série de experiências atrozes, tal como relações
sexuais, era, naquela altura, inconvencional. Mas senti-me na obrigação de escrever. Felizmente, para
mim, o interesse nos romances eróticos estava em crescimento, e sabia
que isso se deveu também à publicação prévia de dois contos eróticohistóricos
nominados
“Eden’s
Pleasure” (O prazer do Éden) e
“Antonias’s Bargain” através da
Ellora’s Cave e tive essa ideia para
A Casa dos Prazeres. A editora Kesingnton Publishing estava a lançar
a sua linha Aphrodisia e compraram
rapidamente os meus dois primeiros
livros. O primeiro, “Simply Sexu-

al” (Escravos do Amor em português editado pela Quinta Essência)
saiu em 2008.
Porque é que eu escrevo com tais
tabus? Eu penso que é devido ao
facto de não acreditar que a sexualidade é algo preto no branco, julgo
que a atracção sexual surge de diferentes formas e pode ser na forma
de uma relação amorosa com quem
nós pensamos ser o melhor para
nós. Também suspeito que eu sou
assim tão subversiva. Ter temas
tabus como sexo M/M (male/male) e
BDSM nos livros mais vendidos do
New York deixou-me entusiasmada.
Nanozine: Algumas personagens
femininas parecem ser virginais
ou inexperientes na Casa dos
prazeres e outras fazem jogos de
sedução.
Com que tipo de personagem é
que luta mais quando escreve?
Kate Pearce: Tenho de admitir que
eu luto mais contra as personagens
femininas do que masculinas. Não
me importa se as personagens femininas são versadas no sexo ou virgens. Quando escrevo, estou à procura de um herói e de uma heroína
que consiga trazer ao de cima o melhor e o pior de cada um e sigo a
partir daí.
Também luto um pouco com os vilões, pois acabo sempre por gostar
deles. Por exemplo o Lord
Minshom, que é o vilão em “Simply
Wicked” (ainda não traduzido para
português), acaba por ser o herói
em “Simply Insatiable” (também
ainda não traduzido para português), apesar do seu heroísmo não
ser típico romance.
Nanozine: Falando acerca dos
seus livros em geral e não apenas a Casa dos Prazeres. As suas
personagens masculinas são
normalmente
caracterizadas

com um passado negro, com o
qual têm de lidar no presente, por
exemplo o Valentim (Escravos da
paixão), que foi um escravo sexual
durante 10 anos, Jack Llewelyn
(Redeeming Jack) viveu durante as
Invasões Napoleónicas e Rhys
Williams (Mark of the rose) pensa
bastante na Rosalind.
Como autora, porquê essa atracção por homens com um passado
negro?
Kate Pearce: Eu culpo a minha leitura voraz na infância da Rosemary Sutcliff, com os seus estudos intensos
sobre homens e rapazes. Culpo igualmente a Dorothy Dunnet. Não sei
porque gosto de escrever sobre eles,
mas sinto-me atraída. Penso que gosto
de descascar as várias camadas.
Nanozine: Ao recontar e mudar a
história dos Tudors para adicionar
elementos paranormais, quais foram os desafios com que se debateu?
Kate Pearce: Foi realmente fascinante conseguir integrar os factos com
outros elementos ficcionais e muito
complicado às vezes. Eu estudei a política dos Tudor como parte da minha
licenciatura, por isso tinha uma boa
noção do período. Eu queria manter o
máximo da história, à medida que ia
tecendo o paranormal à sua volta. Por
vezes tornou-se complexo, apesar de a
história ter-me favorecido e dado a
resposta perfeita para um dilema. O
rei Henrique VIII realmente enviou
um soldado para França para executar
a Ana Bolena, por isso na minha versão isso tornou-se a desculpa necessária para ter prata com fim de matar
um vampiro.

9, Simply Scandalous e estou a apresentar
um spin-off da série chamada “The sinners club”, que talvez tenha algumas partes* do Simply quando preciso. O primeiro herói chama-se Jack Lennox, e vai ser
maravilhoso escrever sobre ele. Também
estou a escrever uma noveleta digital para apresentar a série chamada “The Original Sin” (O pecado original), que deverá
sair no Verão.
Tenho estado ocupada com a minha nova
série de paranormal contemporâneo da
Carina Press, a primeira editora digital da
Harlequin. O primeiro livro sairá a 8 de
Abril e chama-se “Soul Sucker”. É mais
giro e engraçado de se ler, mas o herói
tem um passado negro (claro). Foi divertido escrever algo novo e divertido. Estou a
terminar o segundo livro Death Bringer.
Quando tenho momentos livres, também
concordei em escrever uma série histórica de mistério para a Kensington, sob o
pseudónimo Catherine Lloyd. O primeiro
livro da série “Death comes to the village” sai em Dezembro de 2013. Mas, aviso
já, este não tem sexo!
Por isso, novos romances eróticohistóricos, um romance paranormal contemporâneo e uma série histórica com
mistério. Com sorte algo para todos.
Nanozine: Apesar da recepção do seu
trabalho ser na maioria positiva, o
seu livro “Escravos da paixão” ter sido bastante elogiado, alguma vez se
debateu com uma crítica negativa onde as pessoas criticavam alguns aspectos?

Kate Pearce: Para ser sincera, escrevo
livros que os leitores ou adoram ou detestam, por isso tenho a certeza que tenho
recebido bastantes críticas negativas ao
longo dos anos. Algumas delas não me
incomodam, mas apercebi-me que toda a
gente tem direito à sua opinião e como
Nanozine: Quais são os seus planos autora, produzir uma reacção de um leireferentes à escrita e publicação?
tor é, na verdade, uma conquista mesmo
que eles não tenham gostado do que esKate Pearce: Oh, eu tenho estado muito crevi.
ocupada! A série Simply está no número

Nanonzine: Acredita que alguns leitores ainda
não estão preparados para ler de alguns temas?

Kate Pearce: Oh meu deus, sim. Tantos leitores
ficam horrorizados por algumas coisas que acontecem nos meus livros e eu sei, como facto, que há
outros livros que são bem mais explícitos ou gráficos que os meus. Eu acho que os leitores americanos são mais puritanos em relação ao sexo do que
os europeus. Eu não vou e penso, hmmm como é
que eu poderei chocar os meus leitores hoje? Eu
tento e uso cenas sexuais para explorar as personagens e revelar alguma introspecção sobre o que
aquela pessoa numa situação, quando já não conseguem esconder aquilo que são e o que realmente
desejam. Isso é o mais importante para mim.
E, relativamente às formas mais extremas do sexo,
há certamente mais editoras digitais que agora oferecem edições que especificam mais cenas sexuais
extremas e situações, por isso se gostarem disso,
tenho a certeza que encontrarão em qualquer lado.
O que me fascina é o que choca um dos meus leitores, excita outro. O sexo às vezes é assim tão divertido.

Nanozine: Acredita que os seus livros tenham
marcado uma posição na nova vaga de literatura erótica?

Kate Pearce: Querem dizer a vaga das 50 Sombras? Não particularmente. Eu tenho escrito mais
coisas desde 2005. Gostaria de pensar que eu estou
no meio da vaga original de escritoras de romance
erótico e estou orgulhosa de ter introduzido tabus
sexuais nos meus livros na forma tradicional de
publicar. As 50 Sombras trouxeram ao público leitor em geral um cheirinho do que os escritores de
romance têm escrito durante anos. Não sei se isso
nos beneficia, já que andamos a escrever neste subgénero há já algum tempo, mas seria bom se os
leitores do 50 sombras também quisessem tentar
novos autores!

Kate
Pearce
nasceu em Inglaterra, numa grande
família onde todas
eram raparigas, e
passou
grande
parte da sua infância feliz num mundo de sonhos. Sempre lhe disseram
que tinha de «fazer o correto», portanto
estudou História e formou-se com distinção pela University College of Wales.
Depois do fim do curso entrou na vida
real e trabalhou em finanças, carreira
que não era a melhor opção para uma
futura
escritora.
Finalmente, mudou-se para os Estados
Unidos, o que lhe permitiu realizar o
seu sonho de escrever um romance. Para
além de ser uma leitora voraz, Kate
gosta de fazer caminhadas com a
família pelos parques regionais da
Califórnia.
* biografia retirada do site da editora
Quinta Essência

Acordar, olhar para o lado e não estares ali – algum
dia estiveste? – sabe a vazio; é isso, não te sinto: sinto?
Entre a preguiça, a tesão matinal – que não me sacias
– e a vontade de um nada (tudo) permito impactarme com uma dose extra de energia; desço degrau a
degrau, a longa escadaria, e chego à porta que dá para o jardim, e…
Vens?– pergunto-te.
Ficas ali, a abanar a perna direita, a desafiares-me, a
digladiares-te na dúvida que é a certeza, que me queres: tu queres-me, deixa-te de tretas!
Mergulho no imenso azul da piscina, com vista para a
enseada, e percorro o nosso céu marítimo - só nosso e chego ao outro lado, saio enquanto me olhas como
se eu fosse a tua presa.
A gota, que me escorre pelos diversos milímetros do
corpo, o toque do sol que teima em fazem-nos (nos)
sentir projecta-me em ti; sou aquele que tu queres e
jamais poderás deixar de querer, sabes, eu também te
quero: quero!
Cada passo firme que dás na minha direcção, impelida por uma força que não consegues controlar, é – e
tu sabes bem – um passo para a tua (nossa) validação: somos (nós)!

***
Gemes incessantemente enquanto te preencho o ser;
faço-o sem limites, no limiar da dor, ao mesmo tempo
que te vocifero promessas de amor futuro – é tudo
conversa sexual, é tudo calor do momento.
Quanto mais te tacteio, mais te dás, mais queres que
o (te) faça; porque és assim, porque me queres sugar?
As estocadas que te dou, por vingança do amor que
juras ter por mim, são com e por brutalidade; sabes,
preciso de me vingar do teu amor, necessito sentir
que és mais uma, que és um rosto na multidão: és um
objecto, o meu.
Puxo-te para mim, uma vez mais, e lambo-te a orelha,
tu sentas-te em mim e gemes com um prazer desmedido – soa-me a falso, sim, soa – que faz com que não
te veja, só te consuma.
És a minha dose de hoje, és um bocado de carne, és.
O culminar, a cereja no topo do bolo é só um, é quando te vais embora, quando desapareces da minha cama.
Preciso de mais uma dose, preciso de … .

Deixas cair o único pedaço de tecido que te ofuscava
de mim e ofereces-te; dás-te a mim, ali, sem pudor e
tacteamo-nos um no outro como se fosse a primeira
vez; não, não é.

Pedro Pinto nasceu em Lisboa, há algum tempo.

Uma primeira vez jamais poderia ter a perfeição que
somos e a paixão, tesão e amor que bujardamos (nos)
é e será, sempre, impossível de copiar ou aniquilar.
Gemes-te (me)!

Escrevente inveterado, porque escrever é respirar, mostra o que
lhe passa pela alma, pela imaginação.
Informático de profissão – nem só de bits e bytes vive o
homem -, é,undercover, um instigador de sensações – duras e
diretas: sem pudor! – a quem tropeça nos seus escritos.

IMAGEM DE: Esra Su

Ela (a mulher
moderna) não
se importa com
florzinhas de
estufa.

tigação para as partes mais sensuais no livro?
Jess Michaels: Eu penso sempre
que isso é um pouco pateta. As pessoas têm sexo e sexo mais selvagem desde sempre! Foi descoberto
num túmulo egipcio um brinquedo
sexual, por isso é um pouco ridículo dizer que estas coisas não aconteciam. Estariam eles a fazer sexo
no meio da corte? Não! Mas à porta
fechada, como o quarto sexual do
Gareth, sim. Acredito que de vez
em quando os homens e mulheres
daquele tempo fizessem a mesma
coisa que os de agora.

Nanozine: Jess Michaels é o nome
que utiliza quando assina os seus
romances eróticos, mas também
escreve fantasia urbana. Como
separa estes dois estilos? Enquanto escreve fantasia urbana, depara
-se com uma cena de sexo intensa
ou consegue separá-los facilmente?

Nanozine: Embora a maior parte das mulheres da série sejam
fortes e tomem as rédeas da sua
vida, a Cassandra do “Tabu” é a
única mulher da série que trabalha. Porquê?

Jess Michaels: Muito obrigada pela
entrevista! Sabem, entre a Jess e os
meus livros de fantasia sob o nome
de Jesse Petersen, não consigo fazer
um cruzamento. O tom da minha fantasia urbana (zombies e monstros,
negro mas engraçado) é bastante diferente dos meus romances eróticos.
Por isso o meu pensamento é completamente diferente.
Nanozine: Quando foi a primeira
vez que notou que gostava de escrever erotica?
Jess Michaels: Sempre escrevi cenas
intensas nos meus romances, por isso
não tenho a certeza eu nunca não
escrevo histórias eróticas. Sinto que é
uma parte importante para desenvolver num romance.
Nanozine: “Nothing denied” (em
português “Força do desejo”) explora cenas com carácter BDSM, o
que chocou alguns leitores. Como
foi o processo criativo?
Jess Michaels: As cenas de BDSM no
“Nothing denied” são muito suaves e
correspondem às personagens. É essa

a minha função principal nas
cenas que escrevo: encaixa nas
personagens? Demonstra algum tipo de emoção? Mexe
com o enredo para ir em frente? É através das personagens
e das situações que eu crio o
meu raciocínio. Adoro a maneira como a Beatrice e o Gareth interagem.
Nanozine: Algumas críticas
do livro “Nothing denied” (Força do desejo)
apontaram que as cenas de
sexo seriam talvez um pouco avançadas para a época
histórica(s) inserida(s). Como foi o processo de inves-

Jess Michaels: Bem, é uma questão do período histórico. As mulheres durante a Regência que eram
criadas de forma generosa não tinham um emprego ou sequer habilitações para obter um. Estavam
dependentes da situação económica
dos pais (masculino), irmãos e esposos. Como a Cassandra é de uma
classe baixa inferior e está completamente derrotada, por isso esperase que ela arranje um trabalho como costureira.
Nanozine: Ao criar um enredo
com uma personagem feminina, qual é a primeira decisão
que toma em relação à personagem?
Jess Michaels: Não existe realmente
só uma coisa. Varia de livro para
livro. Às vezes é um traço ou um
pedaço do passado ou uma cena de
um livro. Isso geralmente leva-me a
outras questões e a estabelecer um

pano de fundo que vão ao
encontro das escolhas que ela
faz. Mas eu não faço as coisas da
mesma forma em todos os
livros. Depende de como o livro
vem ter comigo.
Nanozine: Publicou também
uma série chamada “Lady
Spies” que conta a história de
senhoras
britânicas
que
trabalham como espias. O
quão longe acha que está de
ser considerada feminista ou
pró-mulher?
Jess Michaels: A série “Lady
Spies” está assinada como Jenna
Petersen. Eu não escrevo com
intenções politicas. Sinto que
escrevo romances históricos,
mas para mulheres modernas.
Ela ( a mulher moderna) não se
importa com florzinhas de estufa. Mas não quero provar nada,
quero apenas escrever um bom
livro que eu gostaria de ler.

fui fã do Gilbert (do livro “Anne of
Green Gables” – não traduzido para
português).
Nanozine: O que é que os leitores portugueses podem esperar
dos seus outros livros que estão
ainda por traduzir?
Jess Michaels: Os meus livros assinados como Jess Michaels têm um
tom negro e sexy. Eu diria que os
livros assinados com esse nome
apelarão os leitores que já gostam
do meu trabalho. Não sei porquê é
que os outros livros não foram traduzidos, infelizmente não tenho
controlo sobre isso. Sugiro aos
meus leitores que queiram ler os
outros livros que contactem as editoras. Peçam-lhes para comprar os
direitos da minha editora americana
(que é a que detém os direitos de
tradução).

Nanozine: As personagens
masculinas (Ethan Jeremy e
Gareth) na série das irmãs
Albright são homens com
uma personalidade tempestuosa, mas também carinhosos e afectuosos. Eles representam os seus heróis na literatura?
Jess Michaels: Eu gosto de um
macho alfa, claro. Atormentados
e negros, é assim que os prefiro.
Isso faz com que no fim, o resultado e o amor pareçam mais
realistas.
Nanozine: Quais são os seus
heróis da literatura?
Jess Michaels: Julgo que como
a maior parte das mulheres, é o
Mr. Darcy. Mas também sempre

editora Red Sage.

Jess Michaels escreve
desde o dia fatídico em
que o marido lhe disse:
«Só és realmente feliz
quando estás a escrever.
Porque não fazes isso?»
Em Novembro de 2003, o
seu trabalho (e vários
baldes de lágrimas) compensaram quando ela fez
a sua primeira venda à

Jess tem sido apelidada de «estrela do romance sensual», e o seu trabalho foi descrita
como «demasiado quente para largar». Também escreve romances históricos como Jenna
Petersen.
É conhecida das leitoras pelo seu popular site
para aspirantes a escritoras, The Passionate
Pen.
Casada com o seu herói desde 1997, Jess vive
no Midwest dos Estados Unidos.
*biografia retirada do site da editora Quinta

I
Finalmente cheguei.
Cansado como o raio.
Estas viagens intercontinentais dão-me cabo do sistema.
Pouso as chaves no móvel, a mala no chão e tiro o
casaco.
A casa está um pouco quente.
Como se o sistema central de aquecimento estivesse
ligado.
"Estranho. Podia jurar que desliguei o temporizador."
Dirijo-me para a sala.
Lá, adormecida no sofá, está uma mulher.
Páro de repente, muito admirado.
Está de costas para mim.
Nua.
Não. Nua não.
Tem umas meias pretas com cinto de ligas e um fiodental.
Mais nada.
Nada não, mais umas nádegas de levantar um morto.
É morena e relativamente pequena.
"Parece a Luísa!"
A minha ex-namorada.
Que se foi embora há dois anos.
"Porra! O que é que ela quer?!"
Ela começa a espreguiçar-se e vai-se voltando devagarinho.
"Porra, que a gaja continua boa..."
Acaba de se virar e abre lentamente os olhos.
- Olá - diz-me, sorrindo.
- Olá… - digo, ainda um pouco aturdido e quase sem
conseguir levantar os meus olhos dos seios dela.
E do resto do corpo!
- O que fazes aqui? - pergunto, num tom talvez um
pouco ríspido demais.
- Estava à tua espera. Tive saudades tuas.
O sorriso na sua cara mantém-se, e talvez até tenha

aumentado um pouco.
"Creio que devia ter mudado a fechadura. Mas nem
me lembrei que ela tinha ficado com uma chave."
- Mas saíste há dois anos tão irritada comigo…O que
mudou?
- Eu - disse, continuando a sorrir. - Descobri que tu,
mesmo com todos os teus defeitos, és o meu primeiro
e único amor.
"Porra!"
E o que é que eu vou dizer à Carla quando ela chegar?
Porque o primeiro amor é sempre o primeiro…
E ela continua boa como o milho…
II
Consegui convencer a Luísa a ir embora.
Custou-me convencê-la.
A ela e a mim…
Até porque ela continuava nua.
Nua não.
Ainda tinha as meias!
E o cinto!
E as ligas!
Pretas!
Mas não sem antes relembrar os velhos tempos.
Afinal, um homem não é de ferro.
E pela forma como ela recordou os velhos tempos, estou
convencido de que uma mulher também não é…
-Não pode ser assim! – Ia dizendo, enquanto lhe fazia
uma festa na cara. – Estou com outra mulher. Não posso
recomeçar. Pelo menos…ainda não.
- Mas ó amor… – começou ela, fazendo um pouco de
beicinho – Eu gosto de ti. E depois desta tarde, tenho a

certeza de que ainda gostas de mim.
cular palavra. – Mas…vocês conhecem-se?
“Claro que ainda gostava dela. Sobretudo da forma como “Estúpido! Estúpido!”
ela se apresentara.”
“Duas gajas nuas à tua frente, e isso é tudo o que consegues dizer?”
Mesmo cansado da maldita viagem, mesmo cansado
- Somos amigas há mais de dez anos – responde a Luísa.
(mas satisfeito) da recordação dos velhos tempos, saí e
- E amantes há mais de cinco – acrescenta a Carla, com
fui conduzi-la a casa.
um sorriso ainda maior
Dirijo-me para o sofá e sento-me, completamente abanaFinalmente, depois de mais uma hora de filas e trânsito nado.
no meio do raio da cidade, regressei.
Olho para elas.
Entrei, pousei as chaves e retirei o casaco.
- E agora? – pergunto, um pouco desesperado
Elas chegam-se ao pé de mim.
Assim que cheguei à sala, dei de caras com ela.
Continuam nuas!
Estava nua!
Menos a Luísa.
No meio da sala!
Que continua com as meias!
Com um sorriso de orelha a orelha!
E as ligas!
- Fui promovida! – disse, abrindo os braços. – Vamos
- Estivemos a discutir a situação – disse a Carla, enquancomemorar!
to se sentam uma de cada lado. – Não queremos mais
- Olá! – disse eu com um tom e um ar surpreendido,
quase sem conseguir levantar os olhos dos seios opulen- ficar escondidas de ti!
- Tentei ficar longe de ti! – exclamou a Luísa. – Não contos da Carla.
segui.
“Não sei o que pensar!” Levanto os braços e passo-os por
“Porra ! Porra! Porra!"
cima dos ombros delas. “Mas felizmente, um homem tem
"E agora?"
o pensamento distribuído por duas cabeças!”
"Já não tenho vinte anos!”
III
Após mais um dia de trabalho, cheguei a casa estoirado.
Poisei as chaves e despi o casaco.
Fui para a sala e…
Estavam duas mulheres de pé no meio da sala.
Nuas!
Abraçadas uma à outra!
A beijar-se!
Estavam meio de perfil para mim, e uma era a Carla.
Conhecia bem aquela pintinha na nádega esquerda dela.
Fiquei ainda mais aparvalhado quando elas se separaram
e olharam as duas para mim!
A outra era a Luísa.
Também estava nua.
Nua não!
Tinha umas maravilhosas meias vermelhas com um cinto!
De ligas!
- Olá – disse a Carla, com um sorriso no rosto
A Luísa tinha igualmente um sorriso. E um pouco do
batom da Carla nos lábios.
- Olá – disse a Luísa.
- Mas… – Parvo como estava, quase não conseguia arti-

Textos publicados pela primeira vez no fórum português
BadBooksDon’tExist

Olá a todos os que me lêm. Chamo-me pco69!
Esse nome vem comigo desde a noite em que os meus pais se
conheceram. Se precisarem que vos explique o motivo do 69,
fechem esta publicação de imediato!
Nasci em berço de outro! Não! Não é gralha! Nasci numa casa
hipotecada, daí o ‘berço de outro’. Ou julgam que quendo pedem
um empréstimo à banca para aquisição de casa, esta é vossa?
Adiante. Para além de nascer em casa hipotecada, esta estava
localizada numa zona nobre da cidade. Ou então era uma zona
pobre. Nunca percebi bem essa distinção do N e do P.
Era uma zona nobre porque havia muita gente que a vinha visitar. E era uma zona pobre porque os que lá habitavam tinham
relativamente pouca coisa para vender. Na realidade, apenas
tinham uma coisa. Sexo.
Desde que me lembro, vivi rodeado de sexo. Meus pais trabalham num banco e numa seguradora. Eram fodidos todos os dias.
E eu ficava numa ama. Era ama porque amava frequentemente.
Mais concretamente, várias vezes ao dia. Foi ela que me ensinou
as coisas importantes da vida. Como seja, o significado dos
números no meu nome.
E agora que já me conhecem profundamente, passemos a coisas
sérias. Leiam. Leiam muito para que não venham a ser como eu.

A trilogia “Enchanted” não
traduzida
para português

Nancy Madore é uma autora norteamericana de romances eróticos, alguns deles
dedicados ao Feminismo. A autora explora na
sua série “Enchanted” um twist dos contos de
fadas, com a premissa do que aconteceu depois do “E viveram felizes para sempre?”.
Madore anunciou que iria começar a explorar
géneros e temas mais mainstream com o histórico (visto ter uma paixão por história), ficção-científica e aventura.
Nanozine: Os seus livros normalmente lidam com temas que afectam as mulheres mais do que
pensamos: a falta de prazer sexual e a ruptura entre casais. Porquê escolher os contos de fadas
para tratar estes temas?
Nancy Madore: Escolhi os contos de
fadas porque são conhecidos e divertidos. É uma forma segura de explorar fantasias interiores, tal como problemas dentro das relações. Os contos de fadas conseguem compactuar
facilmente com estes temas da vida
real.
Nanozine: Não podemos deixar de
notar que os temas explorados na
sua obra não são muito usuais na
literatura erótica, visto haver cada vez mais livros onde a personagem feminina sente prazer de
uma forma fácil. O que pretende
quando vai em relação oposta ao
erótico nos dias de hoje?
Nancy Madore: O meu propósito foi
ir contra a tendência dos media e do
mainstream ao deturpar as mulheres.
A realidade é que a maior parte do
corpo e mente das mulheres requer
mais estimulo que os homens. As

mulheres são mais complexas. Para
realmente gostarem da experiência,
muitas vezes elas não se sentem bem
consigo próprias e mesmo os seus
corpos precisam de ser persuadidos a
responder. Todos sabemos isso, por
isso porque é que continuamos a fazer com que as mulheres se sintam
mal? Não podemos dizer que aceitamos mulheres até começarmos a retratá-las de forma realista nos nossos
media.
Nanozine: Nos livros apresenta
uma alternativa às histórias
mundialmente famosas. Qual é o
verdadeiro desafio quando se distorce contos de fadas?
Nancy Madore: Não foi de todo um
desafio. De facto, quando estava a
equiparar as fantasias mais populares
com os contos de fadas mais populares, tive a impressão que tínhamos
sido mais influenciados por estas histórias da infância do que pensávamos. Elas encaixam tão bem! O
Monstro, o Barba Azul, o príncipe
desconhecido a entrar nos quartos da
mulher… Penso que estas histórias
nos deram realmente a primeira impressão acerca do amor, romance e
sexo. Até aos dias de hoje, estas ima-

gens estimulam claramente um sentimento de excitação em nós.
Nanozine: Escrever cenas eróticas deve ser de certa forma tão
desafiante ou mais que deturpar
contos de fadas. Qual é a sua
principal preocupação quando
escreve uma cena erótica? As
palavras que escolhe? Os sentimentos que passa para o leitor?
Nancy Madore: Para mim, a parte
mais importante é criar uma cena
que deverá excitar e entreter o leitor. Por isso é que não há descrições
físicas nas minhas personagens femininas. As mulheres acham isto
um factor de distracção, particularmente quando a mulher é tão
“perfeita” que a leitora se lembra de
todas as coisas que não é. Eu queria
que os meus leitores fossem capazes
de se imaginar eles próprios no papel principal. Concentro-me nos
comportamentos sexuais entre os
participantes, a tentar encontrar o
estímulo principal nas fantasias e a
partir daí elaborar. Não me preocupo em tornar as fantasias sexuais
politicamente correctas. São o que
são. É importante notar que a fantasia é isso, uma ideia extravagante
que excita os nossos sentidos. Raramente a realidade se compara às
fantasias dentro da nossa mente.
Nanozine: Os príncipes nas suas
histórias nem sempre são charmosos, de facto alguns falham
nas suas funções de maridos e
amantes. Acredita que os romances eróticos hoje em dia negligenciam a realidade e retratam as personagens masculinas
como as fantasias das autoras?
Nancy Madore: Julgo ser uma
questão de preferência. Eu acho que
personagens realistas são mais interessantes que personagens unidimensionais, onde é tudo preto no
branco e o vilão é mau e o herói é

sempre bom. Mas algumas pessoas
discordam neste assunto. Tenho
recebido algumas críticas sobre isso
– especialmente nos meus livros,
onde eu desenvolvo as relações.
Alguns leitores querem personagens básicas e simplistas, onde todos os romances têm um final feliz.
Eu prefiro surpreender e às vezes
chocar o leitor.
Nanozine: O que diria aos leitores portugueses que ainda não
entraram em contacto com a sua
obra?
Nancy Madore: Experimentem.
Poderão vir a gostar!

Edição espanhola das “
Doze princesas bailarinas”

Edição brasileira do livro
“Enchated bedtime stories for women”

NANCY
MADORE
foi bastante aclamada com a sua série
Enchanted. Neste
momento está a
seguir o seu interesse por história e
mitologia, para lancer uma nova série no
género histórico e ficção científica,
chamado Legacy of the Watcher.

Novo livro de Madore que saiu em
Janeiro deste ano!

A N G EL G A BR IE L
PACTO DE SANGUE

Há 165 anos Gabriel não acreditaria se lhe
dissessem que 13 pessoas seriam suficientes
para levar os humanos à quase extinção.
Menos ainda creria se lhe dissessem que tal
aconteceria, em grande parte, com a sua ajuda. Mas nem sempre aquilo em que acreditamos acaba por acontecer.
Angel nasceu num refúgio subterrâneo onde
humanos adoram o sol e temem a lua, onde a
magia substitui as armas de fogo e o silêncio é
a melhor protecção contra os predadores:
vampiros.
Ambos estão mais preocupados com a sua sobrevivência do que com o mundo que está
prestes a desintegrar-se, mas quando uma
maldição os força a um mútuo acordo, já não
será somente a própria sobrevivência que
vingará.
Conseguirão eles encontrar um equilíbrio, ou
morrerão em discórdia?

A mulher perfeita. A sua mulher perfeita. Aquela com que fantasiara
desde a adolescência, o ideal imaginário que servira de bitola para todas as namoradas ou engates.
Os seios saltam ao serem libertos do soutien e logo são
levados à boca sequiosa. Diana fica húmida com a hábil língua que lhe acaricia os duros e sensíveis mamilos.
Afastando-se dos seios com relutância, os dedos
compridos e fortes deslizam pela alva pele da barriga,
brincando por um momento com o umbigo, antes de
descerem e esconderem-se debaixo da mini-saia negra. Arredando as cuecas, massaja-lhe suavemente os
lábios com dois dedos, fazendo-a estremecer de antecipação. Jack sente as calças esmagarem-lhe o membro ao ouvi-la soltar um pequeno e sufocado guincho
de prazer, quando enfia o polegar.
Sentindo-a ceder ao toque, baixa-a até à cama
de lençóis púrpuras de cetim, levando-a a libertar um
pequeno queixume ao afastar a boca dos mamilos rosados para a contemplar. Os longos cabelos dourados
desaguam sobre o cetim, emoldurando o rosto triangular, com um travesso pequeno nariz arrebitado e
lábios entreabertos rosa-claros. Os seios sumarentos
oscilam a cada movimento do polegar, enquanto as
longas e bem torneadas pernas abertas o convidam a
mergulhar no oceano de prazer contido no corpo delicado. Os olhos sequiosos ora parecem azuis, ora verdes, não sabendo Manuel se por causa da mudança da
luz ou por o seu cérebro excitado lhe pregar partidas.
A mulher perfeita. A sua mulher perfeita. Aquela
com que fantasiara desde a adolescência, o ideal imaginário que servira de bitola para todas as namoradas
ou engates. Nunca pensara que um dia a encontraria e
agora que a tinha, ali, tão disposta a recebê-lo como
ele de a tomar, toda a sua experiência sexual esfumase em nada e volta a ser um fedelho inseguro, por
mais que o tentasse disfarçá-lo.
Mal conseguia acreditar que uma mulher como aquela
existia. Desconfiança perfeitamente fundamentada,
porque de facto ela não existia. Melhor dizendo, até à
meia-dúzia de horas atrás, quando decidira assumir
aquela forma, Diana Azevedo vivera apenas nos so-

nhos húmidos de Manuel e fora daí que a súcubo a
tirara.
O humano não sabe, mas aquela mulher inebriante,
cujo corpo não consegue parar de adorar com a língua, enquanto as suas unhas vermelhas lhe deslizam
pelo pescoço, viajara pelo plano astral e invadira-lhe
os sonhos, presenciando cada ofegante fantasia. Até
os manipulara, dando-lhe tudo o que ele queria, enlouquecendo-o de desejo, garantido que a energia sexual, o alimento que a sustinha, estava no máximo
possível. Era isso que a súcubo fazia e após quase uma
semana a petiscar as fantasias nocturnas de Manuel,
está mais que pronta para uma refeição completa, ao
vivo e a cores. Graças a tudo o que sabe dos desejos
dele, tem a certeza que lhe incendiará a libido até obter exactamente aquilo que quer, com todos os extras.
O polegar é substituído por dois dedos cada vez mais
fundos e vigorosos, encharcados nos sucos que Manuel não resiste a sorver. Mordendo os lábios e gemendo, Diana toma-lhe o pulso, travando-o, enquanto a
outra mão passa pela camisa que cobre o peito atlético.
- Tira-a.
Apesar da alimentação da súcubo depender apenas do
desejo dele, não sendo preciso a própria sentir prazer
durante o acto, ela não vê porque haveria de ser ele o
único com direito a gozar a paisagem e divertir-se.
Energia podia roubar a qualquer tarado asqueroso,
deleitar-se com o crime é muito mais raro. Agora que
apanhara um jovem tão atraente e enérgico, ia aproveitá-lo ao máximo.
Manuel está tão ávido que nem perde tempo a tentar
desabotoar a camisa, abrindo-a com um único movimento repentino e apressando-se a atirá-la fora, como
estivesse em chamas.
Apreciando o corpo bem torneado do amante, passou
as mãos pelo tronco atlético, cada músculo latente,
pronto a unir-se sobre o único propósito de dar-lhe

prazer. Só tinha de pedir. Adorando a sensação de ter
um homem daqueles, tão robusto e desejoso de agradar-lhe, pelo beicinho, decide brincar um pouco mais
com ele, beijando-lhe os músculos do abdómen e subindo lentamente até aos duros mamilos masculinos.
As calças, que já tinham ficado demasiado pequenas ao vê-la tirara a blusa, revelando a renda vermelha
do soutien, parecem prestes a explodir quando ela lhe
toca na virilha, massajando o tronco pulsante sob a
ganga.
Diana sorri, mordendo o lábio ao sentir tudo o que
ele tem para oferecer. Uma surpresa agradável. Muito
agradável. Nunca sabia com o que contar, os sonhos
masculinos são sempre tão enganadores… e quase
nunca pela positiva.
Atlético, dotado e ainda por cima bem-parecido, o
filho da puta. Cabelo louro ondulado, olhos verdes
desconcertantes e um rosto que vibrava masculinidade, misturado com um sorriso travesso ameninado. Os
traços misto de rapaz e de homem tornavam difícil a
qualquer mulher decidir se queria acarinhá-lo, qual
cachorrinho perdido, ou fodê-lo até à exaustão, mas
nunca ficar-lhe indiferente. Tudo motivos mais que
suficientes para exalar confiança por todos os porros,
e normalmente assim o era; porém, com ela, Diana
sabia que isso é só superficial, que por baixo daquela
capa de masculinidade está um puto nervoso e desejoso de agradar. A sua empatia sobrenatural permite-lhe
saber cada emoção que ele experiencia, por ténue que
fosse. Ainda bem, pois sabe o que fazer para lhe tirar o
nervosismo.
Se há uma parte de Manuel que não está nervosa,
de todo, é o seu grosso e pulsante pénis que quase salta das calças quando o fecho é aberto, erecto e pronto
para o serviço. Diana sabe perfeitamente o que ele
quer quando lhe agarra o membro e passa a língua ao
de leve pela cabeça, só que decidiu ser mazinha e ficar
-se por aí. Em vez de chupá-lo, recua, atraindo-o para
a cama, onde se deita de costas, de pernas abertas.
Noutros casos tê-lo-ia provocado um pouco mais,
excitando-o até ele não aguentar mais, para se empanturrar no seu libido animalesco. Desta vez não. Queria
recebê-lo quanto antes.
Está tão ávido de entrar nela que qualquer ideia de
protecção se esvaece, enfiando de imediato o espesso
pedaço de carne na fenda bem lubrificada. Ela arde
tanto quanto ele, apertando as paredes da vagina como se nunca o quisesse largar e movendo as ancas

para o puxar mais fundo. Quase parecia capaz de lhe
arrancar a pila e caralhos o fodessem, se não sabia
bem!
Perde as pernas nuas bem torneadas em redor da cintura, sentido a força contida nas firmes nádegas em cada
investida. Tivera razão, todo ele é energia e poder. Pouco mais podia fazer que agarrar-se com unhas e dentes
perante o balanço furioso e rezar para que o sacana tivesse tanta resistência quanto tinha ritmo. Enquanto lhe
crava as unhas nas costas e morde o lóbulo por entre
gemidos de luxúria, é difícil entender quem se alimenta
da energia sexual de quem…
- Mais! Mais rápido! – “Se te vens agora, mato-te”
acrescenta em pensamento, recusando-se a abrir mão
daquele sensação enquanto não estivesse saciada, em
todos os aspectos. – Levanta-me! P-Por amor de… aaah!
levanta-me!
Antebraços fortes rodeiam-lhe a cintura e puxam-na
para tronco robusto do amante, erguendo-a da cama. Os
generosos seios esmagam-se de encontro ao peito nu de
Manuel, enquanto as poderosas pernas deste suportam o
peso de ambos. Rodeando-lhe o pescoço com os braços,
sendo agarrada pelas nádegas e pela cintura, Diana cavalga-o com todo o peso do corpo, sentindo-se flutuar.
Mesmo com a mente branqueada, existindo apenas
para satisfazer a súcubo, o humano atlético começa a
ficar cansado após alguns minutos, sendo obrigado a
encostá-la à parede. Apesar disso, o desejo não esmorece
e mesmo quando teve meter uma das mãos na parede
para se apoiar, recusa-se a largá-la.

Diana sorri, mordendo o lábio ao
sentir tudo o que ele tem para oferecer. Uma surpresa agradável. Muito agradável. Nunca sabia com o
que contar, os sonhos masculinos
são sempre tão enganadores… e
quase nunca pela positiva.

Não querendo que ele perca fôlego antes da tesão,
fá-lo pousá-la e guia-o de volta à cama, mão a acariciar-lhe os testículos, enquanto suor escorre entre os
generosos seios. Sabe o que ele quer. Mantendo o pénis na mão, ajoelha-se na cama, baixa o rosto até aos
lençóis e espeta o traseiro firme para trás. Sorridente,
Manuel tenta enfiá-lo no ânus, mas ela direcciona-o
para onde quer. Hoje não.
A minúscula faísca de desilusão que a súcubo sente vinda humano, depressa desaparece assim que ele a
agarra pela cintura e começa a possuí-la por trás. Perante o ritmo cada vez mais vigoroso, Diana limita-se
a fincar os dedos nos lençóis com todas as forças,
mordendo o lábio de deleite. Os gemidos aumentam
de volume e intensidade, quando ele lhe ergue a perna
direita se inclina para a frente.
Vagas de prazer percorrem-na. Quer mais. Precisa
de mais. Fá-lo recuar, põe-se de pé, arqueia as costas e
beijou, mordendo-lhe o lábio inferior, antes de lhe
implorar por mais. Ardendo, Manuel firma as mãos
nos voluptuosos seios e, enquanto massaja os mamilos entre os dedos, volta à carga, com redobrada energia. Inclinando-se para frente, entre gritos enlouquecidos, passa as mãos pelo tronco atrás de si, até as
apoiar nos ombros largos e sólidos, puxando-o.
Em sintonia com todas as emoções do humano,
sente-o prestes a explodir. Felizmente o orgasmo dela
chega primeiro, fazendo-a arquear as costas para trás
e chicotear os longos cabelos louros. Incapaz de se
conter por mais um segundo que fosse, Manuel vemse quase de imediato, libertando um jacto forte e longo dentro dela.
Suados e com vista enevoada descem sobre a cama, abraçados, lutando para recuperar o fôlego. Cerca
de dois ou três minutos depois, arfando pesadamente,
Manuel tenta retirá-lo só que Diana não o deixa. Es-

tando perante um exemplar jovem e vigoroso tem a
certeza que ele conseguirá mandar duas sem tirar e
diz-lho, com um tom de desafio entre a súplica e a
provocação. Afinal, sentira-o afrouxar um pouco, mas
não tanto que não pudesse continuar. Tomara a muitos homens terem tanto com que “jogar” quanto ele,
mesmo nos melhores momentos…
Incentivada pela garantia que à segunda ele teria
de aguentar muito mais e sabendo como jogar com
ego masculino, não precisa muito para o deitar de
barriga para cima e o montar. Sente-o ainda mais excitado do que minutos antes, ao vê-la cavalgá-lo,
mãos na grades da cama para tomar balanço, seios
carnudos a saltarem freneticamente. Manuel quase
que gane quando ela roda as ancas, apertando-o como
se nunca o quisesse libertar. Não tardam a ser extintos todo o sinal de afrouxamento. Agora, sim, começa
a verdadeira maratona.
***
Diana contempla-se no espelho da casa de banho.
Adora aquela forma. Tinha de usá-las mais vezes.
Manuel dorme, esgotado. Após uma noite como
aquela não é de admirar. Até ela, mais forte e resistente que qualquer humano, sente as pernas tremerem.
Esgotado e drenado, de certeza. Tendo em conta a
quantidade de vezes que o fizera vir-se, devia ter-lhe
tirado todos os mililitros de esperma. Consegue sentir, naquele exacto momento, a semente dele a fundirse com a sua informação genética, mutando para algo
diferente, centenas de potenciais súcubos/íncubos. O
belo espécime dera-lhe material genético para incubar
três ou quatro humanas. Infelizmente, para que isso
acontecesse a jovem súcubos tem de fazer algo que
odeia.

A pele começa a mover-se, como se algo lutasse para se libertar. O cabelo
retrai-se para dentro do crânio, parte desfaz-se na forma celular mais básica e é absorvido pelo corrente sanguínea, e o que sobra fica mais escuro
e curto. Os lascivos seios encolhem. Os olhos passam para azul-claro. O nariz alarga. Os braços e pernas ganham pêlo.

Fechando os olhos respira fundo e concentra-se.
Sabe que não doerá tanto como das primeiras vezes,
mas mesmo assim…
A pele começa a mover-se, como se algo lutasse
para se libertar. O cabelo retrai-se para dentro do crânio, parte desfaz-se na forma celular mais básica e é
absorvido pelo corrente sanguínea, e o que sobra fica
mais escuro e curto. Os lascivos seios encolhem. Os
olhos passam para azul-claro. O nariz alarga. Os braços e pernas ganham pêlo.

ainda lhe faltava tratar da parte mais importante, arranjar “mães”, incubadoras, para as suas crias. Sabe que elas
estarão algures, no mar de sonhos anónimos, à espera
que se realizem todas as suas fantasias.

Todo o corpo engrossa, tornando-se mais robusto,
até que, menos de dois minutos depois, diante do espelho da casa de banho não está uma sedutora súcubos loura, mas antes um belo e alto íncubos moreno.
Aquela forma também é bela, todavia, Diana não
gosta dela. Odeia assumir formas masculinas. Mesmo
quando seduz mulheres prefere fazê-lo numa das femininas. Infelizmente, para aquilo que ia fazer a seguir precisava do “equipamento”.
Só o facto de andar com aquela coisa a badalar entre as pernas incomoda. Como é que os homens conseguem caminhar com aquilo? Pelo sim pelo não,
“moldou” uma pequena. Quando chegasse a ocasião
logo a faria crescer.
Saindo da casa de banho apanha as roupas de
Manuel e começa a vesti-las. Afinal, não podia limitar
-se a sair do quarto de hotel nu. Muito menos com a
blusa e saia com que entrara. Além de mais, vê aquela
pequena partida como um presente de despedida para
o amante. Quando acordasse teria mais um motivo
para se lembrar daquela noite.
Suspira um agradecimento em forma de despedida, resistindo a tocar-lhe, temendo acordá-lo e chocá-lo
com a sua nova forma. Aquele não é uma das vítimas
habituais. Não continuará a visitá-lo em sonhos para se
alimentar ou tentará fazê-lo ao vivo. Não lhe drenará a
energia sexual durante meses, talvez anos, tirando sempre apenas um pouco para não arriscar matá-lo. Não, ele
servira o seu propósito. O corte tem de ser limpo. É assim que aquelas coisas se processam. Ele fora apenas um
exemplar perfeito para fornecer a melhor estruturo óssea possível à sua prole.
É pena. Manuel tinha tudo para se tornar um dos
seus favoritos…
Vitor Frazão, arqueólogo nascido em 1985, que gosta de

Não querendo arriscar-se a pensar muito no as- escrever fora da sua área de formação. Autor de "Crónicas Obsunto, apressa-se a virar costas e sair. Em todo o caso, scuras - A Vingança do Lobo" e de vários contos de dark fantasy.

Enquanto uns desaprovavam
com um girar da cabeça, uma
palma da mão na testa, julgamentos morais de prostituição,
ou acusações de doenças mentais; outros viram-se intrigados
e procuraram saber mais. Os
próprios romances eróticos actuais, que não raramente contam BDSM na lista de fantasias
mais recorrentes, são uma tentativa de explorar essa curiosidade; esse mundo alternativo
para o qual muitos casais baunilha olham em busca de inspiração. E daí vêm as as algemas,
as vendas, os cubos de gelo e
tantas outras práticas que são
consideradas algo soft, mas que
não deixam de estimular o que
realmente importa: a imaginação.

Hoje todos conhecemos BDSM. Mesmo que não a fundo, todos já ouviram pelo menos falar de sado-masoquismo e têm
alguma ideia do que é. Mas nem sempre foi assim; por cá é
uma prática de conhecimento geral há muito pouco tempo.
Reza a lenda que a primeira referência pública ao BDSM em
Portugal veio da parte de um tal Jack Nitto num programa de
televisão da RTP nos anos 90, enquanto que o primeiro registo escrito nos chega num artigo em 2001 na revista Visão
chamado “No sexo vale tudo?”, da Psicóloga/Jornalista Clara
Soares.
Descurando o conhecimento público, três anos antes da reportagem de Clara Soares criava-se um canal de IRC para
uma comunidade que começava aos poucos a sair das sombras e a ganhar pé virtual. Até então, a vida dos praticantes
em Portugal era muito reservada – e, em parte, ainda hoje o é
– com grupos restritos aos conhecidos e comunicações dissimuladas em jornais. Este canal veio mudar tudo. E, quatro
anos depois, em 2002, começaram as The Gathering Party –
duas vezes por ano até 2006 e depois de uma forma mais esporádica até ao número 14. Este foi o primeiro evento de
grande dimensão em Portugal de que há memória, com espaço para convívio, música, espectáculos com convidados nacionais e internacionais e que, apesar de aberto aos kinksters no
geral, depressa se tornou também num ponto de encontro
comum para os participantes do canal.
As Gatherings começaram mais tarde também a servir um
outro propósito: alimentar uma imagem do que se faz em
Portugal mais activa nos media. A partir do número quatro,
começou a ser habitual haver uma cobertura do evento na
comunicação social, e o tema começou a ser cada vez mais
abordado. Quo, Focus, Time Out, Única, Público, SIC, TVI…
Todos os principais orgãos de comunicação social portugueses falaram sobre BDSM em algum ponto da sua vida, o que,
claro, disparou o mundo alternativo para a ribalta do interesse público.
Enquanto uns desaprovavam com um girar da cabeça, uma
palma da mão na testa, julgamentos morais de prostituição,
ou acusações de doenças mentais; outros viram-se intrigados
e procuraram saber mais. Os próprios romances eróticos actuais, que não raramente contam BDSM na lista de fantasias
mais recorrentes, são uma tentativa de explorar essa curiosidade; esse mundo alternativo para o qual muitos casais baunilha olham em busca de inspiração. E daí vêm as as algemas,
as vendas, os cubos de gelo e tantas outras práticas que são
consideradas algo soft, mas que não deixam de estimular o
que realmente importa: a imaginação.
Ainda assim, para muitos não é o suficiente. Especialmente
para os jovens adultos desta geração que vive livremente a
sua sexualidade e está sempre aberta a novas experiências. E

se é verdade que grande parte das pessoas que pratica
BDSM já o pratica desde tenra idade (leia-se entre os
10 e os 16 anos) mesmo sem saber dar os nomes às coisas ou lhes saber dar contexto erótico, é verdade também que estas reportagens e romances continuam a ser
a porta de entrada para muitos, que, não satisfeitos
com as vendas e algemas, procuram mais. E é assim –
com uma pesquisa solitária na internet ou introduzidos/esclarecidos no tema por um conhecido – que a
submersão breve da cabeça se torna um mergulho a
grande profundidade.
Eventualmente vão dar à comunidade, que entretanto
se espalhou pela internet. Primeiro em fóruns como o
da própria Gathering, o BDSMPortugal, o Dominium, o
Triskelion e algumas
salas de chat, e agora,
mais
recentemente,
para o FetLife: uma
“comunidade BDSM e
fetichista, de kinksters
para kinksters”. Com
os fóruns meio ao
abandono, participa-se
agora muito mais activamente em grupos
dentro da rede social,
organizados com tópicos não só de discussão, mas também alguns com teor pedagógico onde se podem
consultar avisos, métodos seguros para determinadas práticas e
mesmo precauções a ter. Iniciantes podem também
aproveitar para colocar questões e pedir esclarecimentos aos outros membros, uma vez que grande parte dos
participantes são veteranos. A questão é: como é que
uma comunidade adulta, sólida, e habituada a ser relativamente reservada e experiente no que faz, recebe a
nova geração entusiasmada e com a cabeça cheia de
estereótipos após ler dois ou três romances eróticos?

tolerante; mas perseguem-se pessoas pela diferença de
opinião, pela diferença de estilo de vida no BDSM, pela
idade ou tempo de experiência ou até por não terem
ido nunca a nenhum evento pessoalmente para dar a
cara. Castigam-se as pessoas pela diferença e opiniões
próprias e por quererem preservar o seu direito à privacidade.
Isto tudo depende, claro, das pessoas com quem se tome contacto. A comunidade no geral é acolhedora a
novos membros (em parte por eles mesmo serem cada
vez em maior número) e disponibiliza-se a esclarecer
dúvidas, mas há sempre uma aura elitista e arrogante e
algumas pessoas-chave que a destabilizam e às discussões de várias maneiras. É um ambiente acolhedor ao
início, mas ao mesmo
tempo nota-se uma comunicação e interrelação fracturadas e
propícias a dramas e
tramas pessoais, com o
gelo constante no ar de
uma guerra por acontecer. A cada post que um
iniciante escreve, sente
a balança social pender
para um dos lados: o da
aceitação ou o da quase
exclusão. É por isso que
muitos acabam por optar ser mais leitores e
limitar as suas participações, ou abandonar
este ambiente e resguardar-se nos seus
próprios conhecimentos fora do burburinho.

A comunidade no geral é acolhedora a novos membros (em parte por eles mesmo serem cada vez em
maior número) e disponibiliza-se a esclarecer dúvidas, mas há sempre uma aura elitista e arrogante
e algumas pessoas-chave que a destabilizam e às
discussões de várias maneiras. É um ambiente acolhedor ao início, mas ao mesmo tempo nota-se uma
comunicação e inter-relação fracturada e propícia
a dramas e tramas pessoais, com o gelo constante
no ar de uma guerra por acontecer.

Em alguns casos, bem; noutros, muito mal. Não são
raras as pessoas que entram neste mundo e se vêem
descriminadas. Coisas tão banais como não ter uma
foto sua no perfil dão mote a uma certa perseguição
que se torna ainda mais evidente se a pessoa se identificar como switcher em vez de Dominadora ou submissa; e dar uma opinião contra a maré, ainda que muito
bem justificada, é puro suicídio. A intolerância é notável num meio que, sendo minoria, se esperaria ser mais

Mesmo assim, nem tudo é negativo. Um dos pontos
positivos é sem dúvida a tolerância que existe em relação às pessoas transgénero. Aqui são tratadas com o
respeito a que têm direito; assim como, na maioria dos
casos, pessoas submissas que não deixam de afirmar a
sua personalidade forte e respeito próprio num meio
em que seria muito fácil que se aproveitassem delas.
Outro dos pontos positivos são os projectos. Apesar de
todos os defeitos, a comunidade portuguesa de BDSM
é bastante propícia a projectos. As próprias Gatherings, praticamente o único evento BDSM até 2005,
são um exemplo disso. Mas foi no ano seguinte que se
deu o boom.

Em retrospectiva, através do ano passado conseguimos ver uma comunidade mais activa, aberta
e a querer ter uma posição mais adulta em relação ao que representa; mais que isso, quer que o
público geral olhe para ela de uma forma descarregada de preconceito e quer não só ser aceite,
como mostrar-se um meio viável e legítimo para
arte. Há cada vez mais gente a tentar explorar a
veia artística fotográfica do BDSM em Portugal, à
semelhança do que já se faz no estrangeiro. O
que começou em fotos pessoais no perfil do FetLife, vai crescendo, com pessoas – fotógrafos e
modelos – que se dedicam a isso e se vão tornando os representantes do movimento.
Em 2006 abrem-se três bares (Bizarre e 4Sin em Lisboa
e Justine no Porto); começa o projecto Domininum,
que para além do fórum e de uma míriade de eventos
deu origem ainda a uma revista de dois números lançada, nesse mesmo ano, no Justine e no II Salão Erótico
de Lisboa (na primeira representação BDSM do evento); e foi também o ano em que a SIC exibiu a primeira
reportagem televisiva sobre o assunto entitulada
“Gostos Diferentes”. Desde aí já se abriram muitos
mais bares, já se fez uma WIKI, criaram-se grupos e
organizações como a House of Grifo (responsável por
encontros semanais, eventos, e organização de
workshops), outros eventos de grande dimensão, um
programa de televisão com sete episódios na SIC Radical chamado “Sexo Sem Baunilha” e o site ConSenSual,
um “projecto educativo de e para a comunidade BDSM
portuguesa” com referências, regras de (n)etiqueta,
conceitos básicos e uma cronologia das coisas mais
relevantes em Portugal bastante completa que, aliás,
serviu de base para todo este artigo.
Num panorama mais actual, e apesar de já não existirem as Gatherings, o ano passado tivemos um ano bastante cheio. O Projecto Dominium estreou a primeira
parte do “Ser ou Não Ser”, um documentário “na primeira pessoa sobre BDSM Nacional e a Comunidade
Alternativa”; tivémos a primeira edição do Lisbon Fetish Weekend, com a inclusão do primeiro verdadeiro

colóquio sobre o tema e da I Exposição Internacional
de Fotografia Erotic Kink de Lisboa; a publicação online
de uma colectânea de contos BDSM chamada “Desejos
Kinky” com uma edição em papel nos planos; e a reportagem do Diário de Notícias “Bondage, Disciplina,
Sadismo e Masoquismo”, provavelmente uma das reportagens sobre o assunto mais bem aceites pela comunidade. Isto sem contar com os sete workshops realizados ao longo do ano pela comunidade.
Em retrospectiva, através do ano passado conseguimos
ver uma comunidade mais activa, aberta e a querer ter
uma posição mais adulta em relação ao que representa;
mais que isso, quer que o público geral olhe para ela de
uma forma descarregada de preconceito e quer não só
ser aceite, como mostrar-se um meio viável e legítimo
para arte. Há cada vez mais gente a tentar explorar a
veia artística fotográfica do BDSM em Portugal, à semelhança do que já se faz no estrangeiro. O que começou em fotos pessoais no perfil do FetLife, vai crescendo, com pessoas – fotógrafos e modelos – que se dedicam a isso e se vão tornando os representantes do movimento. Depois, há grupos como o recém formado
Pleasure Hunters, que sendo ainda apenas uma página
de FetLife gerida em comum pelos participantes do
grupo, não deixa de ser um conceito interessante e com
potencial para crescer. A Fotografia artística de BDSM
em Portugal é uma das paixões da comunidade, e está a
evoluir.
Tal como todos os aspectos, se formos a ver. A aura
elitista que referi antes ainda está bem presente, mas é
cada vez mais associada a pessoas-chave que talvez se
vão tornando já fósseis de uma geração passada. A exposição mediática aumenta, não só na quantidade como na qualidade – em parte, porque muito provavelmente quem está por detrás dos teclados e das câmaras
vai tendo um contacto mais directo com a realidade; e
a outra parte pela enchente de publicações online gratuitas a que temos vindo a assistir.
Ainda existem predadores, ainda existem sociopatas
que não querem saber do bem estar dos outros, ainda
existem irresponsáveis causadores de desastres por
falta de preparação, ainda existem Dominantes arrogantes que perseguem virtualmente ou se tentam impor sobre jovens iniciantes; mas aos poucos, à medida
que as novas gerações vão chegando e dando a conhecer novas perspectivas pessoais, levantando novas
questões sociais, e dão o seu próprio contributo à comunidade, vão todos crescendo e colaborando uns com
os outros. A verdade é que hoje, se perguntarem a al-

gum veterano da comunidade, o mais provável é ele
vos dizer que não há uma comunidade; que é um grande conjunto de pessoas com BDSM em comum fracturado em pequenos grupos por dramas e tramas de um
liceu trintão. Mas também é verdade que se lhe perguntarem se está disposto em fazer algo produtivo por
ela, participar num projecto ou construir uma comunidade mais coesa, ele vos dirá que sim. E aí percebemos
que tanto as novas gerações como as velhas não são
assim tão diferentes e que no fundo querem todos o
mesmo: construir um retrato positivo para um Portugal kinky.
LINKS:
WIKI
http://www.triskelion-pt.com/wikis/

ConSenSual (cronologia em: Referências -> BDSM em
Portugal)
http://consensual.org.pt

Reportagem Visão "No sexo vale tudo?", de Clara Soares (2001)
http://www.consensual.org.pt/joomla/images/stories/
pdf/r2001_1.pdf

Especial Diário de Notícias "Bondage, Disciplina,
Sadismo e Masoquismo", de Fernanda Gâncio
http://www.consensual.org.pt/joomla/images/stories/
pdf/dn-18-nov-2012.pdf

Colectânea de contos "Desejos Kinky"
http://tngportugal.files.wordpress.com/2012/11/
desejoskinky2.pdf

Renato Lopes, licenciado em Jornalismo, interessa-se por
coisas tão diversas como game design, cinema, o conceito de
Arte ou mesmo questões sociais, de género e sexualidade. Desde
que começou o curso, esteve envolvido num par de sites na linha
dos videojogos e está sempre disposto a colaborar com novos
projectos dentro e fora dessa área.

CARMO GÊ PEREIRA É UM PROJECTO
LIGADO À SEXUALIDADE FEMININA PORTUGUESA. COM QUASE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA LIGADA A UMA EMPRESA DE
RENOME INTERNACIONAL DE TUPPERSEX E DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA DE
REALIZAÇÃO

DE

WORKSHOPS,

FORMAÇÕES E TERTÚLIAS, SESSÕES DE
CINEMA E CICLOS DE EVENTOS, TUDO
LIGADO À ÁREA DA SEXUALIDADE, NUMA TENTATIVA, BEM SUCEDIDA DE PASSAR UMA VISÃO SOBRE COMPORTAMENTOS E IDENTIDADES DE FORMA DESMISTIFICADA E ABERTA.

Nanozine: Muito obrigado
por ter aceite o convite para
a entrevista. Muitas pessoas
questionam-se se será autora, mas a Carmo Gê Pereira
é na verdade um projecto
relativo à sexualidade feminina. Pode-nos dizer mais
sobre o projecto?
Carmo Gê Pereira começou por
ser Carmo da Maleta, um nome
usado em cartões de visita e emails na minha primeira colaboração no mercado do ócio
adulto, com a Maleta Vermelha, há já 5 anos. Em pouco
tempo, o nome colou e Carmo
da Maleta deixei de ser apenas
eu, mas uma série de gente que
se foi associando, a Ana Farias
(http://www.facebook.com/
anafariasdesenho) que desde o
primeiro evento e workshop
começou a trabalhar na ilustração comigo, o estúdio Idiocracy Design, com colaboração
estreita e mútua entre a Idiot
Mag, desde o primeiro número
(http://
idiotmag.wordpress.com/), o
espaço Compasso que recebeu
um ciclo de eventos de 3 meses, a Rádio Manobras, onde
estreei a primeira edição do
programa Dirty Talks. Ilustradoras como a Tamara Alves e a
Susana Valadas também foram

cedendo trabalhos para ilustrar
eventos ou sebentas dos
workshops.
Com o encerrar da minha colaboração com A Maleta Vermelha houve a necessidade de
cunhar um nome que não estivesse ancorado a nenhuma
outra marca e me permitisse
trabalhar quer dentro de um
circuito de vendas, aconselhamento e comercial, permitido
agora pela nova portuguesa
Academia de Vénus, quer dentro dos meus eventos, sem intuito de vendas, mas apenas de
consciencialização de uma visão positiva e desmistificada
das sexualidades e comportamentos sexuais. Surgiu uma
nova colaboração, com Hugo
A. Santos, da Edgeriver (http://
edgeriver.pt/), que criou o site
e permitiu um blog em local
fixo, com textos e informação
acessíveis a quem não tem Facebook, e mais colaborações
surgirão nos próximos meses.
No fundo Carmo Gê Pereira
acaba por ser um número indeterminado de pessoas, congregadas à volta de uma missão e
visão pessoal, sobre máximas
como “vive a tua sexualidade
em pleno”, “share the love <3”,
“partilha e aprende”.

Já teve o seu trabalho em destaque no Público, P3, Revista Crua e outras publicações.
Colabora mensalmente com reviews de enxoval para ócio adulto na revista Idiot Mag
e pontualmente em outras publicações digitais.
Tem como principal objectivo providenciar
informação individual para que cada qual
possa desfrutar do que lhe dá prazer da forma mais segura e exponencialmente prazenteira possível.

Nanozine: Nos seus ateliês e
workshops (por exemplo sobre o
Ponto G), as pessoas vão à procura de algo em particular? Ou vão
mais à procura de uma primeira
experiência para ver o ambiente
e depois regressam mais mentalizadas para algo?
No caso de ciclos como o Sexo às
Quartas, no Espaço Compasso, de
Janeiro a Março de 2012, aconteceu
esse experimentar por parte do público, que foi ficando, e ao fim de 3
meses permitiu um criar de intimidade e partilha extremamente proveitoso para ambos. Na maioria dos
casos, os workshops são pedidos a
casas particulares, aí há a noção de
o que se está à espera e quem vai de
surpresa acaba por me chamar mais
tarde para partilhar a mesma experiência com outras amigas ou amigos.
Não me parece que exista muito
espaço para esse processo de mentalizar, ou que este seja necessário, o
ambiente criado é tranquilo, rapidamente se criam cumplicidades e sem
grandes constrangimentos para ninguém. A minha principal proposta é
exactamente essa, vamos falar de
sexo, todos, com o máximo de informação possível em cima da mesa e
sem criar grande caso, porque estamos a falar de algo que pertence ao
nosso dia-a-dia, que é mundano, e
que, quanto mais soubermos mais
poderemos desfrutar.
Nanozine: Qual é a primeira reacção das pessoas quando frequentam os workshops?
Agrada-me a surpresa no final de
despedidas de solteiras ou reuniões
de enxoval para o ócio adulto. Normalmente contavam com mais brejeirice, mas encontram um ambiente
liberado e brincalhão, onde se fala
de sexo sem banalizar e tentando
dizer o que é necessário a cada momento. Esse quebrar de barreiras
muito particular agrada-me especialmente.
Nanozine: Que tipo de tabus ou
ideias pré-concebidas é que tentam desmitificar nos workshops?
Acima de tudo que existe um guião

pré-definido de prazer. Apresentamse dicas, formas de fazer, informação para melhor praticar o que nos
dá água na boca. E que não existe o
proibido. Entre adultos consensuais
e conscientes do que fazem (daí a
importância da informação) tudo
aquilo que nos dá prazer é válido.
Há pouco tempo descobri um acrónimo usado entre a comunidade
kink online que resume esta ideia de
respeito pelas vontades do outro, de
não se poder diminuir o desejo do
outro, ou considerar a prática do
outro menos válida que a nossa.
YKINMKBYKIO (Your Kink Is Not
My Kink But Your Kink Is OK). Isto é
se nos apetecer, se apetecer ao outro
o mesmo, porque não? E se não for
a mesma vontade ou se acharmos os
desejos do outro de gosto duvidoso,
respeita-se e procura-se quem tenha
os mesmos que nós.
Nanozine: Houve um ciclo de
cinema dedicado a Erika Lust,
que mudou o cinema pornográfico. Como que olhos observa a
representação do sexo nos media
hoje em dia?
Dos media mainstream aos mais alternativos, o sexo rodeia-nos. O problema, parece-me, é que é apenas
uma perspectiva de sexo, umas poucas sexualidades e uns poucos comportamentos, que continuam a ter
uma escala de representação suficientemente grande para não criar
angústias e excluídos a quem não
escolhe o modelo hegemónico. Mas
a proliferação de medias à margem
traz-nos autoras um pouco mais
mainstream como Erika Lust, que
criam novos modelos, a obras de
arte como os “Dirty Diaries,” ou
relatos documentais como o Too
much Pussy, da Emilie Jouvet. Julgo
estarmos também numa privilegiada
era de diversidade e produção.

Cartaz do Atelier de Pompoarismo
da autoria de Ana Farias

O problema,
parece-me,
é que é
apenas uma
perspectiva
de sexo

Nanozine: Da sua experiência,
qual é o brinquedo sexual que as
mulheres preferem?
Em cinco anos, continuo-me a considerar incapaz de responder a essa
pergunta, talvez por dar liberdade a
uma escolha individual e ir observando as várias trends sexuais que
vão surgindo e passando. Agora essenciais, para todos os géneros e
identidades, e que efectivamente
melhoram qualquer prática, a meu
ver existem, lubrificantes à base de
água ou de silicone, dependendo do
objectivo, o mais simples possíveis e
mesmo, mesmo à mão, na mesinha
de cabeceira.
Nanozine: Uma pergunta relativa à literatura. Qual o(s) livro(s)
erótico(s) que recomenda aos
nossos leitores?
Esqueçam os Grays… Se querem um
universo de dominação, disciplina e
submissão vão até à História de O.
Se querem algo levezinho e erótico,
A casa dos Budas Ditosos de João
Ubaldo Ribeiro, para pornografia
dura Pierre Louys com o Tal Mãe,
tais filhas. Autora que me conquistou, Hilda Hilst com Cartas de um
sedutor. Bd manga o Step up love
story, e também BD, mas quase obra
de arte, Lost Girls, tríptico escrito
pelo Alan Moore.
Novos autores andam a surgir, crónicas então, na Idiot Mag há a Alcova da Patrícia, na mesma secção em
que publico as reviews; na Agenda
Kinky as Confissões de uma Menina
Virtuosa e a Jane Good All.

Esqueçam os
Grays...
Se querem um
universo de dominação, disciplina e submissão vão até à
História de O.
Se querem algo
levezinho e erótico,
a casa dos
Budas Ditosos
de João Ubaldo
Ribeiro,
para
pornografia
dura Pierre
Louys com o
“Tal Mãe, tais filhas”.

Nanozine: Quando estava a ler a
entrevista com a Nancy Madore
deparei-me com o tema relativo
à falta de prazer sexual nas mulheres, e depois li um livro onde
a mulher atingia orgasmos com
facilidade enorme. Na sua opinião, qual é a ideia errada que os
media (cinema, literatura) passa
das mulheres que as afecta mais?
Que o sexo vem em manuais, a ideia
de finge até que aconteça (fake it
until you make it), de que a masturbação desde tenra idade é um privilégio masculino, a não-normalização
da ideia de masturbação feminina é
perturbadora), de que temos botões
e clicks (à Manara) mágicos. Que
viver a nossa sexualidade em pleno
é problemático e nos coloca em perigo, como se daí algum castigo adviesse, sendo o menor a condenação
social e rótulos como puta ou vadia,
indo ao alimentar de uma cultura de
violação. A ideia de que somos um
organismo comum, com um cérebro
partilhado, ou feito em série e que
todas queremos o mesmo e temos os
mesmos meios de chegar lá. Tudo
ideias que dificultam processos individuais e o auto-conhecimento.
Nanozine: Por último, que projectos tem previstos para o futuro?
A curto prazo, uma maior frequência de textos no blog, novas parcerias. Muito, muito em breve o retomar
do Dirty Talks, desta vez em formato semanal, na Rádio Manobras.
Mais para o fim do ano, novos
workshops e um alargar do leque de
serviços. A longo prazo, claro, conquistar o mundo, mas com muito
amor e prazer!
À ESQUERDA: CARTAZ DE ANA
FARIAS PARA O atelier “À
procura do ponto G (e o encanto
dos enquantos…)”

À DIREITA: CARTAZ DE TAMARA OLIVEIRA PARA O atelier de
intimidade para casais: aberto a
casais hetero, gay, lésbicas, trans, intersexuais e/ou poliamorosos.

Deixou-se cair sobre o chão duro, o corpo dele, quente, suado,
sobre o seu. Uma lamúria escapou-se-lhe dos lábios magoados
quando sentiu a mão fechar-se nos seus cabelos, puxando-os,
obrigando-a a erguer a cabeça até onde ele a quisesse.
Quem te disse sussurrou que te podias deitar?
O falo rígido brincando com a entrada da vagina provocava-a,
agonizando-lhe o desejo. Sentia-o sentado sobre as suas coxas,
dominando-a em todos os sentidos que ela lhe permitia.
Desejava-o, oh, como o desejava!
Era verdade. Ou talvez mentira. Quem poderia dizer?
Só ela o sabia. Então sim, dizia que era verdade. Ou
não, que maldosa mentira! Quando tivesse a vontade,
arriscar-se-ia. Que desafios a podiam esperar? Um
beijo inocente, mero encontro fugaz de lábios. Uma
declaração estúpida, visivelmente inventada. Eram
crianças – o jogo não se esquecia.
Mas ele sabia.
Vamos brincar!
Uma exclamação sem alegria, pejada de gosto. Sarcasmo? Talvez não. Prazer? Oh, sim. Muito.
Conheces as regras? Não, não essas, as minhas. Começas assim...
E explicara-lhe. Primeiro, a pergunta. Verdade ou desafio? O desafio era doloroso, ela não o quisera. Então
verdade? Sim, queria a verdade… E o sangue pingou.
Mentira! Mentira!
O grito ultrajado sobrepusera-se ao guincho dolorido.
Mentira – e ele sabia.
Outra vez, pode ser?
Podia. Podia sempre. As tiras de couro prendiam-na,
erguendo-lhe os braços acima da cabeça, obrigando-a
a manter-se erecta. Procurara, inicialmente, espreitar
por baixo da venda que lhe impedia a visão – desistiu.
A dor sobrepusera-se a qualquer intento, a sua onda
dominando-a, chamando-a para um reino sem sentidos ou compreensão.
Mas o cérebro… Ah, o cérebro! Que órgão extraordinário! Como formigava, como se avivava perante as
bofetadas, os cortes e os protestos! O sangue fervilhava-lhe pelo corpo, acendendo labaredas que a percorriam até ao baixo-ventre, fazendo-a elevar subtilmente as ancas, num medido mudo ao seu captor.

O impacto do golpe fê-la cuspir sangue da língua
mordida.
Responde, cabra!
Desafio. Ansiava, agora, pelo desafio.
As investidas não demoraram a fazer-se sentir. O primeiro golpe enterrou-se-lhe na pele com a precisão
dos condenados. O grito gorgolejou-lhe na garganta
antes de finalmente se libertar, com toda a pujança do
que fora devidamente fermentado. As costas ardiamlhe, ressentindo-se dos maus tratos, a dor abraçando o
prazer que a fazia enrolar os dedos dos pés, clamando
mentalmente por mais.
Apenas quando a pele se rasgou, cedendo, por fim, é
que ele parou. Sentia-o atrás de si, a respiração húmida de encontro à pele suada do seu pescoço, o pénis
duro roçando-lhe as nádegas numa previsão do que se
seguiria.
Verdade ou desafio?
Mais uma vez, a pergunta. Mais uma vez, uma resposta.
Gritou quando os dentes se cravaram no seu ombro,
perfurando-a, marcando-a com a possessividade de
quem se considera dono.
Verdade! gritou. Verdade!
Ouviu-o rir-se, libertando-lhe as mãos. Dissera verdade, e ele sabia-o. Sabia-o sempre – não havia como
enganar. Não havia, sequer, o porquê de enganar.
Deixou-se cair sobre o chão duro, o corpo dele, quente,
suado, sobre o seu. Uma lamúria escapou-se-lhe dos lábios magoados quando sentiu a mão fechar-se nos seus
cabelos, puxando-os, obrigando-a a erguer a cabeça até
onde ele a quisesse.
Quem te disse sussurrou que te podias deitar?

Abriu as pernas, sabendo o que se seguiria.
O grito rouco escapou-se-lhe por entre os lábios sem que fizesse qualquer esforço para o
deter. Ouviu-o arquejar, o pénis duro infiltrando-se sem cuidados ou delicadezas, invadindo o que há muito declarara como seu.
O falo rígido brincando com a entrada da vagina provocava-a, agonizando-lhe o desejo. Sentia-o sentado sobre
as suas coxas, dominando-a em todos os sentidos que
ela lhe permitia. Desejava-o, oh, como o desejava!
Por favor murmurou, a voz rouca ecoando numa lamúria sedenta. Por favor...
Uma nova bofetada deixou-lhe o ouvido a zumbir. Ofegou, permitindo que a mente escorregasse novamente
por entre a dança macabra que deleite e agonia entrançavam entre si.
Quem te deu ordem para falar?
Ninguém, senhor! Perdoa-me, senhor!
O peso desapareceu de cima dela, deixando-a a lamuriar
-se em silêncio pela sua falta. Não lhe permitiu muito
tempo.
Verdade ou desafio?
Desafio.
Por favor murmurou, a voz rouca ecoando numa lamúria sedenta. Por favor...
Uma nova bofetada deixou-lhe o ouvido a zumbir.
Ofegou, permitindo que a mente escorregasse novamente por entre a dança macabra que deleite e agonia
entrançavam entre si.
Quem te deu ordem para falar?
Ninguém, senhor! Perdoa-me, senhor!
O peso desapareceu de cima dela, deixando-a a lamuriar-se em silêncio pela sua falta. Não lhe permitiu muito tempo.
Verdade ou desafio?
Desafio.
A mão agarrou-a novamente pelos cabelos, erguendoa e atirando-a de encontro à maciez inesperada. Se
uma cama se um colchão, não o sabia. Estremeceu,
sentindo-o debruçar-se novamente sobre si, a respiração pesada sobre a sua orelha, a frieza da face de uma
faca – punhal? – pressionada entre o seu peito.
Será aceite.
Abriu as pernas, sabendo o que se seguiria. O grito
rouco escapou-se-lhe por entre os lábios sem que fizesse qualquer esforço para o deter. Ouviu-o arquejar,
o pénis duro infiltrando-se sem cuidados ou delicadezas, invadindo o que há muito declarara como seu.
Sentiu a faca deslizar-lhe pelo corpo, acompanhando
as investidas que ele fazia sobre si, cada vez mais urgentes, quase desesperadas. A linha fina de dor que o

corte delicado lhe provocou na barriga fê-la arquear as
costas, clamando por mais.
Desafio! repetiu, clamando, arquejando... Ordenando.
Desafio! Desafio!
Sentiu-o obedecer. Uma e duas e três vezes. Repetidamente, incansavelmente, os corpos movendo-se em
sincronia, a faca esquecida no calor do êxtase, abandonada após cumprida a sua função.
Com um gemido rouco, alcançou o orgasmo. Esperou,
paciente, que também ele o alcançasse, gritando o nome dela com o fervor de um dedicado amante.
O peso abandonou-a, deixando-se cair arfante ao seu
lado. O coração palpitava-lhe no peito, acompanhando
o frenesim da respiração descontrolada. Permaneceu
imóvel, permitindo que o corpo levasse o seu tempo a
recuperar da dor e da exaustão. Não se mexeu quando
o sentiu a inclinar-se sobre ela, retirando-lhe a venda
com o primeiro gesto cuidadoso que lhe dispensava
naquela noite. Curvou os lábios num sorriso quando
ele a beijou, leve e carinhosamente, dispensando-se à
pergunta final.
Não precisava. Não tendo dito a palavra combinada,
ele sabia que nada do que haviam feito tinha excedido
o suportável, o desejável. Lamentou a sua ausência
temporária, esforçando-se por entreabrir os olhos. Viu
-o de costas, remexendo o armário, de cuja existência
convenientemente se esquecera, em busca dos acessórios finais.
Não... lamentou-se, quando ele retornou para junto de
si, os olhos negros fixando-a com firmeza.
Tem de ser, meu amor retorquiu ele, afagando-lhe os
cabelos com gentileza. Não podes correr o risco de ter
sequelas.
O algodão embebido em álcool pousou sobre o corte
recente, fazendo-a soltar um misto de gemido e lamúria. A vontade férrea obrigou-lhe o corpo a manter-se
invulgarmente rígido, recebendo o novo tipo de dor
com um conforto que, simultaneamente, a orgulhava e
humilhava.
Com o pensamento súbito a tomar-lhe a mente, dirigiu
um sorriso lânguido ao amante, decidida a uma última
provocação.
Verdade ou desafio?

Inês Montenegro nasceu em Novembro de 1988, na cidade
do Porto, Portugal, onde estuda actualmente. Formada em
Direito pela FDUP, encontra-se agora a tirar o segundo curso,
em Línguas, Literaturas e Culturas, na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. Entre os seus hobbies encontra-se o
gosto pela escrita e a ânsia da leitura, que abrange vários géneros, sendo, no entanto, a preferência pela Fantasia e Romance Histórico. Nunca se sentiu grandemente à vontade para
escrever sobre si própria.

Cavalgando com gana
qual Tartufo na cama
entre esguichos e empinadelas
foi-se enterrado cada vez mais nelas.

Com o dedos enfiados na toca
e o caralho enterrado na boca
mamou forte golfada
aspergida pela vara empinada.

Apesar do saiote
acometeu-lhe sem remoque
esquecendo batina e missal
o cabeção engoliu qual bornal.

Com a galga já a tombar
sem receio de pecar
num último arremedo
comeu-lhe, uma vez mais, o conedo.

Lambuzado e arfante o cura
nos entrefolhos da cona a vara dura
rapidamente refeito
meteu-lhe as mãos ao peito.
Endemoinhada cavalgou-o sem dó
ofegante Senhora d'Ó
num aperto de carne rubra
provocando-lhe forte assadura.
Ilustração de Martin Van Maele
(1863-1926)

Frederico Taparelli
(tradução Álvaro David)

O CONCEITO EM SI LEVANTA UMA INFINIDADE
DE POSSIBILIDADES A SEREM EXPLORADAS, DESTACANDO-SE A ACEITAÇÃO TANTO DE SI MESMO QUANTO DA SOCIEDADE, ALIADOS A,
CONVENHAMOS, QUÍMICA E SENSUALIDADE

Ya o quê? Revolvendo em torno de relações homossexuais entre
duas criaturas do sexo masculino (e o “criaturas” não está ali por
acaso), Yaoi é um conceito e um termo que, tendo tido origem no
Japão, se espalhou a nível mundial, abarcando mangas, animes,
romances e… basicamente tudo o que alguma empresa considera
ser lucrativo de colocar em frente a uma fã. Como surgiu a palavra em si? Trata-se de um acrónimo da frase “yama nashi, ochi
nashi, imi nashi”, que se traduz por “sem clímax, sem resolução,
sem significado” – por outras palavras, porno, embora tenha
evoluído (eventualmente) para abarcar também tramas com conteúdo e enredo. Curiosamente, o termo Yaoi é usado maioritariamente no Ocidente, ficando-se o Oriente por BL ou Boy’s Love.
Apesar dos protagonistas masculinos, tanto as criadoras quanto
o público-alvo são maioritariamente mulheres.
Sabendo tudo isto, e tendo-se a curiosidade de se aventurar pelo
submundo do Yaoi, é preciso ter cuidado com o terreno que se
pisa – é que se existe muito do bom, muito do mau não deixa
também de ser comum. Quer saber alguns dos piores clichés?
Irão desde o “violo-te porque te amo” ao “meninas com pilinha”
e com este último refiro-me não a transsexuais – não pretendendo qualquer ofensa –, mas a personagens que apesar de nos serem apresentadas como masculinas, querendo-se masculinas e
vendo-se masculinas, são em tudo mulheres – a acontecer, a personagem em questão será, com grande percentagem de certeza, o
uke, termo utilizado para designar o passivo da relação, oposto
ao seme, como referência ao activo.
Porquê, então, o sucesso crescente de que o Yaoi tem vindo a
usufruir? Vale mais do que um guilty pleasure? Dependendo daquilo em que pegarmos, sim, vale. O conceito em si levanta uma
infinidade de possibilidades a serem exploradas, destacando-se a
aceitação tanto de si mesmo quanto da sociedade, aliados a, convenhamos, química e sensualidade – algo que encontramos, por
exemplo, em trabalhos como Tea House, Artifice, Seven Days, Underground Hotel e Viewfinder, entre outros. Nos mencionados, os
autores exploram as personagens – dando mais ou menos ênfase
à sexualidade, conforme os projectos e autores em questão –, o
wordbuilding criado e o próprio enredo, contrariando assim as
origens da palavra Yaoi e demonstrando a evolução que muito
provavelmente contribuiu para sucesso actual do género – isso, e
um par de jovens bonitos.

Quando leio erótica… sinto-me despida. Despida de preconceitos! Despida de vergonhas e de tabus, de regras e de
falsos moralismos. Penso no porquê de se pensar que o erotismo é algo tão banal, de se pensar que erotismo, sexo e
taradice está tudo relacionado quando, na verdade a linha que os separa não é assim tão ténue. Imagino os olhares indiscretos que receberia se tivesse a ler determinado livro erótico nos transportes públicos, e rio-me. Porque quando
leio erótica saio da rotina, saio dos romances e das novelas que tanto gosto, saio dos cenários macabros de policiais e
thrillers, e entro num mundo mais carnal, mais físico e mais delirante. Porque ler erótica me arrepia…num bom sentido do termo, e me faz questionar até que ponto a nossa racionalidade e a nossa sociedade repudiam os nossos instintos
mais básicos, os nossos anseios e desejos mais profundos e, ainda, tão escondidos. Porque ler erótica, faz-me levar
pela imaginação, faz-me esquecer por alguns momentos a racionalidade, e perder-me no que aquelas palavras impressas naquele pedaço de papel de fazem sentir.
Blogue: T E R T Ú L I A S À L A R E I R A

Quando leio erótica, faço-o às escondidas. É um género que
explora desejos primitivos em conjugação com sentimentos e
emoções, mas também é verdade que há algum preconceito
quanto à pessoa que o lê. Não, quem lê erótica não está a tentar
compensar uma falha na sua vida. Não, não são só as mentes
depravadas que apreciam este género literário. Esta é uma outra forma de escapar à realidade, de lazer, de fantasiar. É um
género que leva o leitor a conhecer, compreender e explorar a
sua própria sexualidade (e por favor, não confundir sexualidade
com sexo). Por isso, quando o faço, prefiro que ninguém saiba
que o estou a fazer. Não quero que tirem conclusões sem fundamento nem que interrompam algo tão pessoal. Quando leio
erótica faço-o por mim e prefiro que mais interfira neste processo. Sou só eu e o livro.
Blogue: U M A B I B L I O T E C A E M C O N ST R U Ç Ã O

Quando leio erótica espero mais que pornografia.
Espero sedução, suspiros e sussurros. Desejo sentir
calor, surpresa e expectativa. Quero beijos e carícias que pareçam reais, alguma perversão e, se
possível, descrições que me façam corar e suster a
respiração. Não quero ler sobre o Ken e a Nancy,
quero ler algo que seja real. Quero ler que eu, tu e o
outro também poderíamos ter algo assim. Não preciso de perfeição e múltiplos orgasmos mas sim de
pequenas imperfeições que tornem o erotismo não
algo inalcançável que só pode ser lido em livros
mas algo que podemos transpor para a vida real.
No fim, quando leio erótica , sim quero viver uma
fantasia mas também preciso de saber que não vai
acabar quando fechar o livro.
Blogue: C H A I SE L O N G U E

Quando leio erótica… vejo um género desvalorizado na comunidade de leitores e até de não-leitores e não percebo
porquê. É como ser-se pintor ou escritor… No primeiro, existem os nus; no segundo, existem os eróticos. Há que encarar com “profissionalismo”. Os leitores abstêm-se de comprar pelo preconceito que se gera em volta disso, mas não
é o mesmo que se ser pintor ou escritor? É um estilo. Quando leio erótica – e leio pouco, atenção - vejo um género que
tem sido mal explorado pelos leitores, mas mais ainda, talvez, pelos escritores (falando em E.L James), embora o panorama esteja a mudar. O tabu que se gera deve ser contornado e é por isso que leio erótica, é para tentar alargar o leque
de leituras e variá-lo, de forma a tentar chegar a mais leitores e fazer-lhes ver que é “apenas” um género. Um no meio
de muitos. E que não morde! Até tem sido incluído como subgénero, como é o caso dos romances da Ward que conjuga o Fantástico com a Erótica. O importante é não ficarmos limitados por um único género. E há tanto que vemos na
Erótica que não vemos nos restantes…
Blogue: D E SE J O S D A A L M A
* No .pdf original poderão clicar no nome do blogue para entrar na página do mesmo
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Ensaios sobre
açoitamentos | Anónimo |
Edições Europa-América
Este livro esquecido nas prateleiras portuguesas surge
com uma série de ensaios das
mais variadas formas: ora em
poesia, pequena peça de teatro, conto ou mesmo anúncio
sobre, claro está, açoitamentos. De título original “The
Whippingham Papers”, embora a maior parte das edições
declarem o autor como anónimo, a sua edição original em
1887 é atribuída a Edward Avery (um editor de pornografia vitoriano) e St George Stock. As contribuições para este volume são ainda atribuídas a Algernon Charles Swinburne, ainda que no anonimato
(várias vezes nomeado para o prémio Nobel).
O livro é um aglomerado de textos sadomasoquistas
pouco convencionais, todos eles são um hino à flagelação desde o primeiro açoitamento, aos flagelos
de rabos já vermelhos e marcados. As descrições
vividas e com pouco aso a reflexões tornam o livro
mais pornográfico do que erótico. Não existem palavras bonitas, nem momentos de romantismo. “O
açoitamento é tão sensual como qualquer outro prazer” (46). A moral vitoriana ensinada na escola é
desmistificada através deste livro. Durante o século
XIX, cerca de metade da pornografia tratava de auto
-flagelo, principalmente devido à educação levada a
cabo pelos tutores. Este tipo de imagens sucedem
em “Ensaios sobre açoitamentos” através dos textos
“O Açoitamento de Artur”, “O Primeiro Açoitamento de Um Rapaz”, “Uma Visita à Senhora Vergasta, à
Menina Vem-se Tarde, à Menina Troca-se Toda, à
Menina Coceguenta” e “Jovens Senhoras da Academia”. Às mulheres cabiam-lhe um papel maioritariamente submisso, contudo, como se demonstra no
livro muitas mulheres assumiam o controlo e açoitavam o homem, já habituado na escola. Para ambos
os sexo, o primeiro açoitamento poderia constituir
um episódio traumático, ou uma fantasia que se
viria a repetir no futuro.
Ao leitor a carga erótica composta nas diversas histórias não o atinge directamente. As sucessivas
odes de apreço ao açoitamento podem ser de forma
neutra durante o livro até à última página, onde fica
o vazio e a vontade de receber umas boas palmadas.
O leitor que não espere um ensinamento de como
espancar, mas sim um conjunto de textos de época
arrojados que representam o outro lado do (i)
moralidade vitoriana.

Jardim Perfumado | Xeque Nefzaui | Edições Europa
-América
A Europa-América traz-nos “O Jardim Perfumado”.
Uma obra da autoria do Xeque Nefzaudi que é
uma leitura interessante sobre a arte do amor.
Desde a forma como as mulheres se deviam perfumar e comportar, às posições sexuais melhores
para cada tipo de corpo das mulheres ou tamanho
do pénis. Podemos também ler sobre como saber o
sexo de um feto ou os cuidados a ter para não se
contrair algumas doenças (ainda que estes sejam
completamente ineficazes como sabemos hoje em
dia).
É interessante ver a forma de pensar e principalmente as ideias existentes sobre as mulheres, sendo uma frase comum “Vê, por isto, a perfídia da
mulher e do que ela é capaz”. Pois por muito ardiloso que um homem fosse na sua tentativa de iniciar a relação sexual as mulheres conseguiam ser
muito piores…
Em certas ocasiões são contadas pequenas histórias de forma a ilustrar melhor as ideias que o autor mostrava durante as suas explicações.
Um livro que merece estar ao lado
do Kamasutra revelando toda a sensualidade existente numa cultura sobre a qual muitas coisas
ainda não se conhecem bem.
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Toque de veludo | Sarah Waters |
Bizâncio
TOQUE DE VELUDO ou Tipping the
velvet é a afirmação de que Sarah Waters é um autoras de livros históricos
obrigatória para qualquer leitor.

Amor Carnal | Pedro Pinto
| Alfarroba Edições
Um sofá confortável, uma
mantinha e uma caneca de
chá são acessórios importantes para acompanhar a
leitura de AMOR CARNAL. Pedro Pinto leva-nos,
através das suas páginas, a
percorrer pequenas histórias
com vários tipos de amor ou
de o demonstrar.
Em poucas horas e com
uma linguagem sem pudores
podemos ler contos que não
deixam leitor algum indiferente, principalmente se
for do sexo feminino.
É possível ler desde os pensamentos mais ternos às fantasias mais violentas que muitos temem confessar.
Se gostarem de histórias de
amor repletas de floreados
então este não é o livro para
vocês já que o narrador é
um homem que refere a mulher como quase uma droga
que o viciou e é a culpada de
muitas coisas que acontecem
numa relação…

O livro inicia-se com a imagem mais
lésbicas e erótica que podíamos ter:
uma alusão a ostras. Todas as primeiras
páginas são sobre ostras e a vida de
Nan no restaurante de peixe da sua
família. Nan visita frequentemente o
teatro com a sua irmã e apesar de ter
um namorado, os seus olhos viram para Kitty e fica quase obcecada com
aquela imagem de mulher vestida de
homem. Assim dá-se início a um amor
secreto lésbico entre ambas as personagens. Kitty é responsável pelo despertar homossexual de Nan, que até então
estaria talvez reprimido.
Um Toque de Veludo é um livro erótico
no verdadeiro sentido da palavra, onde
Water nos prova que é uma mestre do
romance histórico-lésbico. As páginas
voam, o leitor fica preso às personagens e à história marcante de uma mulher que descobre a sua sexualidade e
muda de estilo de vida.
Um livro obrigatório para qualquer
amante de erótica!

Atracção | Cameron R. Redfeed |
Civilização Editores
Atracção (original Landscape with
animals) poderá ser numa primeira
abordagem, um livro estranho, mas
não passa de um testemunho real e
cruel de uma relação disfuncional.
As histórias reais que resultam de
um desequilíbrio são sempre difíceis
de acompanhar. A paixão é crua e
termos românticos como “fazer
amor” são substituídos pelos verbos
carnais como “comer” e “foder”. O
título original remete para a vida
sexual animalesca das personagens,
já que a mulher muitas vezes refere
que foi assim que aprendeu o sexo,
ao ver os seus animais domésticos a
fornicar. O sexo é para ela algo natural, mas uma relação não. Atracção fala sobre os medos, ódios numa
relação que apesar de ter tudo para
não funcionar, queremos, enquanto
leitores que dê certo.
A tradução não ajudou muito na
tarefa. A constante presença de “Eu”
e “tu” quando poderia haver um sujeito subentendido tornou a leitura
complicada. O facto de o tradutor
optar pelas palavras “gaita” e “rata”
também não ajuda. Especialmente
quando mencionava estas palavras e
depois escrevia calão. Mesmo assim
é um bom livro erótico e complexo.
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As filhas de Safo | Paulo Drumond
Braga | Textos Editores

De olhos fechados | Eve Berlin | Quinta
Essência

A amante imaginária | Megan Hart|
Harlequin

AS FILHAS DE SAFO, de Paulo
Drummond é um estudo breve sobre a homossexualidade feminina
em Portugal desde a Idade Média
até à actualidade.

DE OLHOS FECHADOS é o primeiro
livro da série Edge (no original), escrito
por Eve Berlin, traduzido para português, de forma a aproveitar toda a onda
de pseudo-BDSM (embora o livro tenha
sido publicado em 2010). Ainda que
muitas pessoas dirão que o início é parecido com As cinquenta sombras de
Grey, na verdade acontece o contrário.
O segundo livro é que começa da mesma forma que De olhos fechados.
A premissa inicial abre-se com uma
entrevista entre dois autores de erótica,
na qual a mulher Dylan Ivory quer pesquisar mais sobre o BDSM e para isso
ninguém melhor que Alec Walker. O
que acontece de errado com os livros
que têm o cunho de BDSM é que a maioria deles falha em passar ao leitor verdadeiras cenas de bondage. Na verdade
é mais importante assistirmos às personagens serem domadas psicologicamente que fisicamente. Eve Berlin bate
E. L. James aos pontos por Dylan ser
uma mulher verdadeiramente independente e firme de si (e também o facto
de conseguir andar). Contudo não podemos esquecer que o best-seller não é
modelo e De Olhos Fechados satisfaz
apenas o leitor menos exigente.

A AMANTE IMAGINARIA de
Megan Hart, publicada pela Harlequin em português, é um livro extraordinário. Desde cedo mostra a duplicidade da relação entre Sadie e
Joe através das fantasias que Sadie
tem. Joe é um mulherengo que não
consegue resistir a um rabo de saias,
enquanto Sadie é uma psicóloga
com a sua vida penhorada. A relação
entre os dois vai crescendo de forma
sucessiva, havendo momentos de
quebra na história, para o leitor desesperar por um final feliz.

O livro está divide em três capítulos, que representa as várias acusações que a homossexualidade apresentava.
No capítulo I assistimos ao lesbianismo e homossexualidade passar
de algo normal e até glorificado
pela poetisa Safo, para algo como
pecado e o casamento homossexual
ser proibido pelo romanos. A marca mais evidente de actos lésbicos
encontrava-se nos poemas de escárnio e maldizer.
No capítulo II vemos a homossexualidade ser punida por crime entre
os séculos XVI—XIX. Paulo Drummond explora as várias sentenças
dadas a mulheres independentemente do seu estatuto.
No último capítulo muda-se para o
termo de doença para justificar a
homossexualidade.
As filhas de Safo é um livro interessante, com bastante espaço para
leitores curiosos sobre o tema e
conta com várias fontes e excertos.

A tradução é das mais eficiente da
Harlequin. O leitor acompanha de
forma infalível sem qualquer barreira linguística as experiências eróticas de Joe e o desespero de Sadie.
Não é um livro feito de estereótipos,
nem lido de forma leve. A amante
imaginária é pesado, incomoda e
acima de tudo faz com que o leitor
derrame uma lágrima de vez em
quando.

