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Editorial 
 

Chegará o dia 22 de Dezembro! Se o leitor vier a ler estas palavras, 
então o Mundo não terá acabado e teremos chegado à contagem 
decrescente para o Natal e para os últimos dias do ano.  
 
Fará frio lá fora, talvez até chova um pouco (ou muito). O leitor 
estará no conforto do lar, debaixo de uma manta ou até defronte de 
uma lareira repleta de labaredas. Existirá então nesse momento algo 
melhor para fazer que ler boas histórias, repletas de elementos 
fantásticos?  
 
O leitor poderá deliciar-se com um conto de Joyce Chng, no qual duas 
crianças, um rapaz e uma rapariga, lutam para que uma tradição 
antiga não seja esquecida, lembrando os adultos da sua aldeia e 
lembrando-nos a todos nós que por vezes é no passado que 
deveremos procurar a nossa essência, para podermos enfrentar o 
presente e sonhar com o futuro.  
 
Poderá também maravilhar-se com a chegada dos Extraterrestres à 
Terra, peripécia contada de uma forma diferente da esperada num 
conto de Lavie Tidhar que nos deixa com uma questão nos lábios: 
seremos nós, afinal, como Extraterrestres para outros povos?  
 
Fechando as páginas da ficção, poderá o leitor finalmente perceber a 
origem dos misteriosos círculos gigantescos que por muitas vezes 
têm aparecido nas mais diversas plantações, “formando padrões 
maravilhosos nos campos de trigo”, num conto brilhantemente 
traçado por João Ventura, que nos fala sobre os aborrecimentos dos 
Anjos e Arcanjos e sobre os seus hobbies.  
 
Por fim, o leitor poderá ainda ler um excelente artigo de Andrew 
Liptak, assistente editorial da revista Lightspeed, que se debruça 



DAGON // DEZEMBRO DE 2012 

 

4 

 

sobre as aventuras de um Hobbit muito especial, Bilbo Baggins, uma 
história que ganhou vida no cinema no passado dia 13 de Dezembro, 
saltando das páginas de um dos melhores livros de fantasia que 
alguma vez li, do genial J.R.R. Tolkien. Sabia o leitor que foi Rayner, o 
filho de dez anos do Editor Stanley Unwin, que fez a apreciação 
crítica do livro e que foi esta crítica que veio a ser a chave da 
publicação do livro? Ou em que ano Tolkien deu a ler o manuscrito 
ao seu amigo C.S. Lewis? O leitor poderá, ao ler este artigo, encontrar 
todas estas curiosidades e muito mais.  
 
Por tudo isto, espero sinceramente que exista um dia 22 de 
Dezembro, e que o leitor possa vir a terminar a leitura deste editorial 
(deveras aborrecido por exclusiva culpa do seu autor) e passar a 
página para mergulhar em mais uma “Dagon”! 
 
Votos de boas festas,  
 
Roberto Bilro Mendes 
 
17 de Dezembro de 2012 

 
 
 

Esta não é a melhor revista do Fantástico nacional, esta não é a única revista 
do fantástico nacional, aqui não vão encontrar auto promoções 

encapotadas, nada do que aqui podem ler é o “melhor do mundo”, não 
encontrarão nestas páginas desenhos maravilhosos, tintas e designs 

mirabolantes. É “apenas” literatura, escrita e traduzida com muito amor ao 
género e editada por pura carolice. Esta é apenas a vossa “Dagon”! Se assim 

deixar de ser, o projecto não poderá mais existir... 
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Lanternas de Lata1 
 

Joyce Chng 
 

(Tradução de Flávio Gonçalves) 
 

As pequenas crianças corriam, de mãos dadas, para o seu esconderijo 
especial, longe da densa multidão adulta repleta de longas pernas em 
movimento e exclamações rudes. Esgueiravam-se facilmente pelos 

becos, desviando-se tanto dos gigantescos contentores de 
metal como dos sacos de lixo. Nas suas mãos livres seguravam 
pequenas latas de alumínio. 
 
Uma pequena e silenciosa torre de vigia, abandonada e decrépita, 
erguia-se junto ao rio. Ninguém sabia como tinha surgido o edifício. 
Havia quem afirmasse que era uma relíquia da última guerra, um 
local onde se encontravam guardas de uniforme, envergando armas 
e rostos sérios. Contudo, a pequena torre de vigia era o seu 
esconderijo especial, uma vez que ninguém – nem sequer mesmo os 
seus pais – os iria incomodar. Tinham passado dias, semanas, nas 
divisões poeirentos, a olhar para os céus e a decorar o local com 
penas e rochas. Havia pombos a rufar na torre de vigia, um turbilhão 
de penas brancas-cinzentas-pretas-castanhas-salpicadas. Às vezes, 
conseguiam recolher alguns dos ovos brancos-bege de pomba e 
vendiam-nos na mercearia da Ah Nan.  
 
Os pequenos pés davam origem a um suave ressoar de baques 
quando corriam pela escada em espiral, rindo e competindo uns com 
os outros. Por fim, chegavam ao topo da torre de vigia e o silêncio do 
local preenchia-os, quebrado apenas pelo rufar dos pombos e pelo 
flap-flap-flap das suas asas.  

                                                           
1 Publicado originalmente na revista ISF - International Speculative Fiction # 1 – Novembro de 
2012 
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Iam directamente para o seu lugar, o espaço que privadamente 
tinham baptizado como seu. Pedras, fios de penas, folhas de livros 
antigos e coloridos cacos de vidro pendurados no tecto enfeitavam a 
área. Era o seu santuário. As suas vozes ecoavam suavemente 
quando entravam reverentemente, carregando as suas pequenas 
latas. Silenciosamente, sentavam-se no meio da divisão e retiravam 
os restantes objectos dos bolsos: carretéis de linha, velas de cera 
branca e fósforos. 
 
Sem efectuar qualquer som, um dos dois, o mais velho e um rapaz, 
retirava um pequeno canivete (vindo do quarto do seu pai) e cortava 
ranhuras nas latas. Efectuava incisões rápidas em redor da lata, 
examinava o seu trabalho e pressionava o invólucro, fazendo-o 
dobrar. As incisões inchavam e a lata ficava com a forma de uma 
lanterna chinesa. 
 
A outra metade do par – uma rapariga – copiava o seu parceiro com 
igual aptidão e eficiência. Por um momento, vislumbravam as suas 
pequenas lanternas de lata e suspiravam de felicidade. Depois 
acrescentavam-lhes velas, assegurando-se de que colavam ao fundo 
das latas. 
 
O rapaz olhava pela janela e assentia vigorosamente. “Depressa”, 
dizia em cantonês pidgin. — A lua já nasceu! 
 
O brilho das faíscas iluminava a divisão, deixando-a com um súbito 
odor a pólvora. Mergulhavam os fósforos acesos nas respectivas latas 
e acendiam as velas. De imediato, as lanternas de lata ganhavam 
vida, projectando padrões pelas paredes nuas, pelos cacos de vidro 
que, por sua vez, brilhavam como jóias ou pedras semi-preciosas. 
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Contemplavam as lanternas no escuro enquanto a lua se erguia, um 
amplo orbe laranja-amarelado com crateras. Não era a lua que os 
seus ancestrais tinham conhecido: era uma lua nova para um sítio 
novo. Mas mesmo assim não deixava de ser uma lua. Os adultos já 
não seguiam o calendário e as tradições estavam a desvanecer, como 
as páginas arrancadas dos livros antigos que as crianças tinham 
recolhido. Em breve não passariam de memórias débeis de uma 
Terra distante. 
 
A rapariga vasculhava os bolsos da sua bata. Raparigas da sua idade 
tinham que usar roupas assim. Era a regra imposta pelos 
responsáveis, os adultos. Repescou algo em forma de cunha, 
embrulhada num enrugado papel de prata. Com mãos cuidadosas, 
descascou o papel de prata deixando à vista um pastel castanho com 
crosta, parcialmente recheado com uma pasta de sementes de lótus.  
 
— Conseguiste arranjar? — Os olhos do rapaz arregalavam-se. 
Surpreso, deliciado.  
 
— Sim, — assentiu a rapariga. A sua família era das poucas que ainda 
comemoravam os festivais da lua e mantinham as tradições. Partiram 
o pastel lunar em pedaços mais pequenos e saborearam-nos: doce, 
cremoso com indícios de sementes de lótus e nozes. Os pastéis 
lunares faziam parte daquilo que eram considerados “artefactos” 
pelo novo governo cuja máxima era “Olhar Para o Futuro, Nunca Para 
o Passado.” Tinham declarado um corte total com todas as coisas da 
Terra. 
 
À luz das lanternas de lata e da lua, as pequenas crianças 
recordavam. 
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O rapaz agitou-se e aproximou-se das páginas amarelecidas dos 
livros. Encontrou a que procurava e, gentilmente, retirou-a da 
parede.  
 
— As pessoas costumavam comemorar às claras,— dizia, mostrando 
à rapariga a preciosa página. Esta tinha uma imagem grande – uma 
fotografia – de lanternas (Papel! Celofane!) em quantidades imensas 
e em muitas formas e tamanhos. Galos, naves espaciais, 
super-heróis, flores, peixes, dragões. As crianças carregavam 
lanternas provavelmente acabadas de comprar. Era uma página bem 
estimada, gasta pelo uso e com os cantos dobrados. 
 
— Eu sei,— o sorriso da rapariga era triste. — A minha mãe falou-me 
disso. 
 
A frustração tornou áspera a voz do rapaz. — Não gosto de celebrar 
às escondidas. Quer dizer, está mal. 
 
— Que podemos nós fazer? Somos crianças. Eles são adultos.— Uma 
das suas lanternas tremelicou e apagou-se. A rapariga limitou-se a 
acender outro fósforo e, não tarda, a lanterna ardia mais brilhante 
que antes, moldando sombras mordazes contra as paredes. 
 
— Eu sei. Mas não deixa de estar muito mal. 
 
Permaneceram sentados em silêncio. A rapariga levantou-se, sacudiu 
a bata e caminhou no seu santuário, tocando em cada item como 
que para se lembrar dele, para o relegar à memória. Já o tinha feito, 
muitas vezes. Repetia esta acção, para garantir que nunca se 
esqueceria. Tinha feito ela própria os objectos de cacos de vidro. O 
local era tão dela como era do rapaz. 
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— Ainda podemos continuar a celebrar,— disse com o peito repleto 
de esperança, como um fogo quente numa noite fria. — Plantando 
sementes com as latas. 
 
O rapaz fitou-a, curioso. Rindo, ela começou a falar-lhe do seu plano. 
 

*** 
 
Assim quando chegou o próximo 15º dia do oitavo mês lunar, 
começaram a aparecer pequenas latas de alumínio nos rebordos das 
janelas ou em cantos escuros – brilhando por dentro, parecendo 
pequenas lanternas chinesas, eram atentamente observadas pelas 
crianças. Por toda a cidade, nas moradias e nos blocos de 
apartamentos, tremeluziam luzes enquanto a lua subia, projectando 
o seu brilho alaranjado sob a terra. Os pais perguntavam “Porquê?” e 
franziam a sobrancelhas, perplexos, enquanto as suas crianças se 
limitavam a encolher os ombros e a responder: “Apeteceu-me”. Até 
os netos da Ah Nan colocaram as suas pequenas lanternas de lata ao 
lado dos ovos de pomba e galinha, rindo quando os adultos 
apontavam para elas. 
 
Quanto ao rapaz e à rapariga, continuaram com as suas celebrações 
na pequena torre de vigia, a esculpir as suas latas de metal e a 
saborear a doçura dos pastéis lunares. Sabiam que a mensagem se 
tinha disseminado e que muitos tinham aceitado o desafio. Juntos, 
ergueram as suas lanternas de metal em direcção ao céu, unindo-se a 
um coro silencioso de corações pulsantes e memórias nascentes. 
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Joyce Chng é uma autora nascida em 
Singapura. Tem publicado especialmente livros 
e contos de ficção especulativ, tendo sido 
publicada na antologia The Apex Book of World 
SFF, volume II, editada por Lavie Tidhar. 
Podem encontrar os seus textos e mais 
informações sobre a autora no seu 
blogue: http://awolfstale.wordpress.com. 
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Extraterrestres2
 

 
Lavie Tidhar 

 
(Tradução de Flávio Gonçalves) 

 
Quando os extraterrestres chegam estás a ver televisão num bar 
numa ilha do Sul do Pacífico e está calor lá fora; está sufocante. Há 
toda uma delegação de extraterrestres diferentes e observa-los 
enquanto estes se encontram com o presidente chinês em Pequim. A 
Al-Jazeera emite imagens do presidente americano, com um ar um 
tanto ou quanto perdido, em Camp David. Um comentador afirma, 
animado, que pelo menos agora o presidente já pode treinar o seu 
swing de golfe.  
 
Os extraterrestres são, notoriamente, de espécies diferentes. Um 
parece ser o extraterrestre clássico, com olhos grandes como um 
gato, um rosto alongado e sem orelhas, e de pele cinzenta. Outro 
tem tentáculos. Um extraterrestre encontra-se completamente 
coberto por algo metálico que o comentador afirma ser um 
exo-esqueleto. Pedes outra cerveja. 
 
Os extraterrestres falam chinês fluente. Para tua conveniência a 
Al-Jazeera coloca legendas no ecrã. Os extraterrestres afirmam vir 
em paz. O empregado do bar sopra. Querem também iniciar 
negociações comerciais e assinar um tratado bilateral, seja lá o que 
isso for. O empregado coloca-te a cerveja numa base limpa e 
oferece-te um saco de amendoins sem que tenhas pedido. ‘A Terra 
deixou de ser uma ilha,’ dizem os extraterrestres, e o presidente 
chinês acena com a cabeça até que esta parece estar quase a cair. O 

                                                           
2
 Publicado originalmente no site da ISF - International Speculative Fiction # 1 – Março de 2012 
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empregado (chama-se Samuel Welegatbit), serve-se de uma cerveja 
gelada e pousa-a próxima da tua, sentando-se do outro lado do 
balcão e afirmando, — Foi o que o homem branco disse quando 
chegou aqui pela primeira vez. 
 
Respondes, — Como disse?— E suas e bebes um pequeno gole de 
cerveja. 
 
— Que isto já não era uma ilha. Depois quiseram que assinássemos 
um tratado de comércio bilateral. 
 
Nos ecrãs a delegação extraterrestre fala acerca de expansão 
tecnológica e de partilha de proficiências em vez de estratégias de 
prestação de serviços. Respondes, — Mas se calhar têm a capacidade 
de viajar mais rápido que a velocidade da luz! 
 
— Bem como armas capazes de pulverizar um planeta,—diz o 
empregado. 
 
— Sim! 
 
— Devem ter aprendido isto tudo com a União Europeia,—afirma 
Sam Welegatbit. — Bebe outra, oferta da casa. 
 
No ecrã o presidente chinês desvia o olhar da câmara. Bebes outro 
gole de cerveja. Há um silêncio no ar, quebrado apenas pelo 
resfolegar das ondas e depois pela sirene de um navio de carga a 
chegar à entrada da baía. 
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Lavie Tidhar cresceu num “kibbutz” em Israel e 
desde aí tem vivido em várias partes do Mundo 
(África do Sul, Reino Unido, Laos, Vananatu). 

Actualmente reside em Londres. Vencedor do 
World Fantasy Award e 2012 pelo seu livro 
“Osama” e o British Fantasy Award de 2012, 
é considerado um dos melhores escritores 
internacionais de ficção especulativa.  



DAGON // DEZEMBRO DE 2012 

 

14 

 

Círculos em Campos de Trigo3 
 

João Ventura 
 

Miguel, que era um arcanjo, planava um dia preguiçosamente, 
observando a superfície da Terra. Era um dia ensolarado e quente. 
Viu Tommy, que brincava na margem de uma lagoa. O rapazinho 
atirava seixos à água, produzindo ondas que se propagavam em 
círculos a partir do ponto de impacto. Possuidor de um forte sentido 
estético, Miguel ficou impressionado com a simplicidade e beleza das 
ondas produzidas. Por vezes, Tommy conseguia fazer ressaltar um 
seixo na superfície da água, fazendo aparecer padrões de 
interferência muito interessantes. Miguel gostaria de ser capaz de 
fazer o mesmo, mas sendo um espírito puro, era incapaz de segurar 
qualquer coisa, incluindo pedras. Regressou ao Céu, um pouco 
desapontado. (Este “regressou” deve naturalmente ser lido num 
sentido metafórico). Isto passou-se na época em que William 
Shakespeare escrevia as suas peças. 
 
Emmanuel era um anjo, portanto um degrau abaixo de Miguel na 
hierarquia celeste, mas eram bons amigos. Depois de Miguel o 
informar sobre o que vira enquanto observava a Terra, pensou sobre 
o assunto os acontecimentos descritos no parágrafo anterior, pensou 
sobre o assunto. Tendo uma certa inclinação para as ciências, 
desenvolveu rapidamente uma alternativa satisfatória ao jogo “atirar 
pedras à água”. 
 
Acontece que os halos destas criaturas celestiais são reservatórios de 
energia muito poderosos. Emmanuel também preferia formas de 
arte permanentes às transientes, e cerca de três séculos mais tarde 
(o tempo não tem grande importância em assuntos angelicais) 

                                                           
3
 Publicado originalmente em Língua Inglesa no site “Bewildering Stories” 
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chegou junto de Miguel para lhe fazer uma demonstração do jogo 
“atirar halos a campos de trigo”. Tinha tentado vários tipos de 
plantações e chegado à conclusão que os campos de trigo eram os 
mais adequados, porque as plantas individuais possuíam uma forte 
susceptibilidade angélica. Assim, os halos eram lançados para o 
campo de trigo (novamente o termo “lançado” não deve ser tomado 
demasiado à letra) e, embora no princípio só conseguissem produzir 
círculos, com um pouco de prática e variando a forma de projecção 
dos halos (rodando como um pião, dando cambalhotas…) outros 
tipos de figuras começaram a aparecer, formando padrões 
maravilhosos nos campos de trigo. Como os halos se comportam 
como boomerangs, faziam ricochete para o lançador e o jogo podia 
continuar. 
 
Tudo isto se foi passando calmamente enquanto limitado a dois ou 
três jogadores. Mas quando se espalhou a novidade, todas as 
criaturas espirituais aladas quiseram experimentar o “lançamento do 
halo”, totalmente inconscientes em relação à excitação que estavam 
a causar na Terra, onde círculos e outras figuras se multiplicavam nas 
searas como se estivesse a decorrer uma gigantesca aula de 
geometria. 
 
Nessa altura São Pedro fez a sua aparição no campo de jogos e disse 
aos anjos: Vocês têm estado a provocar montes de discussões lá em 
baixo, desviando as pessoas das suas obrigações, levando ao 
aparecimento de especulações qual delas a mais louca. Falei com o 
Patrão e ele disse: ACABEM COM ISSO! 
 
E, a partir desse momento, os misteriosos círculos deixaram de 
aparecer. 
 
Todos os anjos ficaram muito aborrecidos e sendo o Céu um lugar 
onde (na maior parte do tempo) nada acontece, voltaram novamente 
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à observação de explosões de super-novas, que é uma actividade 
menos cansativa do que observar buracos negros a engolir as estrelas 
vizinhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
João Ventura gosta de escrever microcontos, 
mas por vezes arrisca-se a estórias um pouco 
maiores… Tem publicado um pouco por aqui 
e por ali, na Web (em particular no blogue 
“Das palavras o espaço” e em diversas 
antologias. O seu terreno preferido é a área 
do fantástico, mas não e preocupa muito com 
rótulos, e é um devoto confesso da Fantástica 

Trindade (Borges, Calvino & Cortázar). Gosta de livros em papel. 
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Lá e de volta outra vez – Um conto de Hobbits
 4 

 

Um artigo de Andrew Liptak 
 

(Tradução de Diana Pinguincha) 

 
“Num buraco no chão vivia um Hobbit.” 
 
Foi com essas palavras escritas apressadamente numa folha em 
branco num exame de um aluno que Tolkien embarcou naquela que 
iria ser uma viagem épica para ele, uma que iria dar origem ao 
trabalho de literatura fantástica com mais influência de todos os 
tempos. A frase impulsiva de Tolkien iria tornar-se n’O Hobbit, uma 
história que se tornou imediatamente popular na Grã-Bretanha, e 
que iria levar a um trabalho ainda mais popular, O Senhor dos Anéis. 
A escrita d’O Hobbit foi uma aventura longa e inexperada, mas foi o 
começo de um trabalho que iria captivar milhões de leitores e 
inspirar novos mundos daí em diante. 

  
O dia certo em que Tolkien começou a trabalhar n’O Hobbit é 
desconhecido: foi provavelmente no verão de 1930, quando a sua 
família vivia em Northmoor Road n.º 20 em Oxford, apesar de ser 
possível que Tolkien tenha começado a escrever o livro antes. Dois 
dos filhos de Tolkien, Michael e John, disseram mais tarde que 
poderiam ter ouvido falar de elementos da história antes disso. A 
seguir à composição da primeira frase, o exame foi posto de lado, 
mas a ideia não. Tolkien começou a escrever o primeiro capítulo, 
antes de parar e voltar a ele antes da história acabar com a morte do 
dragão Pryftan (depois conhecido como Smaug). É provável que ele 

                                                           
4

 Publicado originalmente no dia 29 de Novembro na Kirkus Reviews - Url: 

http://www.kirkusreviews.com/blog/science-fiction-and-fantasy/there-and-back-again-hobbits
-tale/  
Site do autor: http://www.andrewliptak.wordpress.com  
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tenha retirado a história da gaveta para a ler aos filhos nas férias, já 
que contar histórias era tradição da família. No final de 1932 Tolkien 
também partilhou a sua nova história com o amigo e também autor, 
C. S. Lewis, que gostou bastante do que leu. 
 
De acordo com Humphrey Carpenter, o biógrafo de Tolkien, os filhos 
do autor estavam a crescer, e já não tinham tanta vontade para ouvir 
as histórias de inverno como dantes. Consequentemente, a história 
nunca foi totalmente acabada, e foi posta de lado durante anos. O 
Hobbit ficaria intocado até 1936, altura em que Tolkien se encontrou 
com Susan Dagnall, da George Allen & Unwin. Dagnall gostou da 
história e sentiu que, com um final propriamente dito, era algo em 
que a Allen & Unwin estaria interessada nela. Tolkien concordou, e 
começou a adicionar vários capítulos, acabando a história por volta 
de Agosto. Em Outubro, ele voltou a dactilografar a história completa 
mas mandou a versão mais antiga, juntamente com os novos 
capítulos, passando a chamar-se O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra 
Vez, para a Allen & Unwin. O chairman da firma, Stanley Unwin, deu 
o manuscrito a Rayner, o seu filho de dez anos, que leu a história e 
deu a seguinte opinião: 
 
“O Bilbo Baggins era um Hobbit que vivia no seu buraco de Hobbit e 
nunca partia para aventuras, até o feiticeiro Gandalf e os Anões o 
persuadirem a ir. Ele teve aventuras excitantes e lutou contra goblins 
e wargs. Finalmente chegam à montanha solitária Smaug, o dragão 
que a guarda é morto e depois de uma batalha horrível contra os 
goblins, ele voltou para casa—rico! 
 
Este livro, com ajuda de mapas, não precisam de ilustrações. É bom e 
todas as crianças entre os cinco e nove anos devem gostar dele.” 
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Unwin ficou convencido com a descrição do filho de que a história 
seria apelativa para as crianças e o livro foi aceite para publicação. Na 
primavera de 1937, Tolkien forneceu várias ilustrações e mapas para 
o livro, e no dia 21 de Setembro de 1937, o livro foi lançado. 
 
A reacção do público foi positiva. C. S. Lewis louvou o livro numa 
crítica anónima para o London Times, proclamando-o um clássico 
instantâneo. Tolkien recebeu várias cartas de fãs deliciados. Com o 
aproximar da época natalícia, a primeira edição esgotou rapidamente 
e uma segunda já estava encomendada. Quase de um dia para o 
outro, o apetite do público para com O Hobbit cresceu, e tornou-se 
óbvio que estariam mais interessados em histórias do Hobbit. 
 
No dia 10 de Outubro, Unwin disse a Tolkien que “muita gente está à 
espera do novo ano para ouvir falar mais de ti e de Hobbits.” O 
escritor ficou extremamente surpreendido: Ele nunca pensou que O 
Hobbit fosse algo a que ele fosse voltar, mesmo apesar da história 
estar ligada ao Silmarillion, o épico que ele tinha começado a criar 
durante a Primeira Guerra Mundial. Tolkien escreveu a Unwin, na 
esperança que o seu épico servisse como sequela. 
 
Unwin não sentiu o mesmo. Determinado, Tolkien começou a 
escrever “A Festa Há Muito Esperada,” o primeiro capítulo de uma 
nova história. No princípio Tolkien não tinha a certeza em que 
direcção levar os seus personagens, mas rapidamente se apercebeu 
que o Anel recuperado da caverna de Gollum iria ter um papel 
significativo. Unwin ficou encantado com a ideia, e encorajou Tolkien 
a continuar. 
 
A sequela cresceu rápido, deixando de ser o seguimento alegre d’O 
Hobbit e mudou para algo de uma escala muito maior. A sequela 
cresceu mais do que Tolkien antecipou, e eventualmente tornou-se 
na grande trilogia d’O Senhor dos Anéis, uma história bastante 
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diferente daquilo que Ulwin esperava da segunda história no mundo 
do Hobbit. Foi um livro mais negro, um mais ligado à mitologia épica 
de Tolkien do que o conto para crianças. Em 1949 a sequela foi 
completada, e era composta por três volumes separados: A 
Irmandade do Anel, As Duas Torres e O Regresso do Rei, que foram 
publicados em 1954 e 1955 para um sucesso ainda maior.  
 
Antes do lançamento d’O Senhor dos Anéis, Tolkien procurou trazer 
alguns dos elementos d’O Hobbit para mais perto da sua sequela. Em 
Setembro de 1947, Tolkien escreveu para Allen & Unwin com 
algumas pequenas correcções a fazer ao Hobbit, mudanças essas que 
a editora incorporou em futuras edições. Tolkien ainda mudou mais 
algumas coisas em Junho de 1950, exprimindo o seu desejo de 
“remodelar” algumas partes da história original, particularmente no 
capítulo “Adivinhas no Escuro”, onde o seu herói Bilbo Baggins 
encontra Gollum debaixo das Misty Mountains de modo a alinhar 
melhor O Hobbit com a sequela. Nas edições mais antigas d’O 
Hobbit, o encontro de Bilbo com Gollum é pacífico: um concurso de 
adivinhas cujo prémio é o Anel. As modificações de Tolkien revelam 
um Gollum muito mais maléfico, e lançam presságios sobre o papel 
do Anel na Terra Média.  
 
A história d’O Hobbit não acabou com o lançamento d’O Senhor dos 
Anéis: um filme animado d’O Hobbit foi produzido e lançado pela 
NBC em Novembro de 1977, seguido de uma adaptação em separado 
d’O Senhor dos Anéis em 1978, com um terceiro filme, O Regresso do 
Rei em 1980. A busca por um filme live-action das criações de Tolkien 
durou até 2001, quando a adaptação da trilogia feita por Peter 
Jackson estreou no cinema. Contudo, foi apenas em 2012 que 
Jackson regressou com a adaptação d’O Hobbit, dividida em três 
filmes, que a história que começou tudo nasceu, mais uma vez 
colocando o foco em cima da Terra Média e do seu criador. 
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Andrew Liptak é um escritor freelance e 
historiador de Vermont. Bastante conhecido pelo 
seu trabalho como assistente editorial da revista 
Lightspeed, podem ler os seus textos tanto na 
Kirkus Reviews como na SF.Signal. 
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Ilustrador de Capa: Tomasz Maronski 
(Polónia)5 

 
Tomasz Maronski, nascido 
na Polónia, é um dos mais 
promissores ilustradores 
dos tempos modernos. 
Começou a ilustra à 10 
anos atrás principalmente 
com trabalhos em óleo, 
mas o apelo pela ilustração 
digital acabou por levar a 
melhor e hoje ilustra 
digitalmente a tempo 
inteiro. Algumas das suas 
ilustrações foram 
escolhidas para capa de 
revistas como a Asimov’s e 
a Clarkesworld bem como 
para várias séries de jogos 
de consola, inspirados em 
temas fantásticos. 
 
Tendo-lhe sido pedido que 

se descrevesse a si e às suas ilustrações, Tomasz respondeu assim: “As 
minhas ilustrações são fruto de inspiração em temas fantásticos e de ficção 
científica. Sinto-me inspirado por tudo o que me rodeia. Gosto 
particularmente de ilustrar paisagens futuristas de ficção científica ou 
mesmo paisagens mais bucólicas inspiradas na Fantasia e sou um artista de 
hábitos, por isso, sempre que inicio um trabalho, gosto de recorrer a uma 
cor dominante que irá depois influenciar toda a palete de cores que irei 
usar.”  

                                                           
5
 Texto republicado da Dagon # 3 que teve também uma imagem da autoria de Tomasz 

Maronski. 
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QUERES PUBLICAR NA DAGON? 

 
A “Dagon” está aberta a submissões: 

 
CONTOS: 
 
Sem limite de palavras, procuramos ficção especulativa. Basta enviarem 
e-mail para correiodofantastico@gmail.com com o assunto “Dagon - 
submissão de ficção”, formato doc., corpo de texto “calibri”, tamanho 10, 
justificado. Envia também um pequeno resumo sobre a vossa submissão, 
bem como fotografia e pequena biografia. 
 
POEMAS: 
 
Envia-nos poemas para o e-mail para correiodofantastico@gmail.com com o 
assunto “Dagon – submissão de poema”, formato doc., corpo de texto 
“calibri”, tamanho 10, justificado. Envia também um pequeno resumo sobre 
a vossa submissão, bem como fotografia e pequena biografia. 
 
ARTIGOS: 
 
Sem limite de palavras, procuramos artigos sobre ficção especulativa e os 
seus autores. Basta enviarem e-mail para correiodofantastico@gmail.com 
com o assunto “Dagon - submissão de artigos”, formato doc., corpo de texto 
“calibri”, tamanho 10, justificado. Envia também um pequeno resumo sobre 
a vossa submissão, bem como fotografia e pequena biografia. 
 
ILUSTRAÇÕES: 
 
Procuramos boas ilustrações para as nossas capas. Basta enviarem e-mail 
para correiodofantastico@gmail.com com o assunto “Dagon - submissão de 
ilustrações” e com o vosso portefólio. 


