
 
<BlazeHedgehog> Hoho!! 
<Slingerland> Aqui vamos nós! 
<GerbilSoft> Olá, Shadix está tendo dificuldades técnicas mas estará aqui num segundo. 
 
<OmegaHedgehog> Finalmente. 
 
<RyanDrummond> Uou. Que viagem foi para chegar aqui! 
<Smidge204> Chaos Control! 
<Slingerland> Você virou varias vezes errado em Alberquerque 
 
<OmegaHedgehog> Pelo que ouvimos. 
<OmegaHedgehog> Ainda a trabalhar no Shadix, esperem um pouco. 
<RyanDrummond> Nem consegui encontrar Albuquerque 
<Slingerland> Senhoras e Senhores 
 
<Smidge204> Ok. Slingerland, se você não se importa de lembrar as regras mais uma vez. 
<Slingerland> Sim. 
 <Slingerland> OK, todo o mundo, é assim que o chat funciona. 
 
<Slingerland> você irá mandar uma MP [Mensagem Pessoal] ao Smidge ou a mim, com uma 
questão. 
<Slingerland> e depois irá esperar a sua vez.  
<Slingerland> quando for a sua vez, será dada a permissão de falar.  
 <Slingerland> quando obtiver uma resposta, será retirada a permissão. 
 <Smidge204> Obrigado pelo seu tempo, Ryan. (Queria despachar isso!) 
<RyanDrummond> Obrigado por me ter. 
<Slingerland> REGRAS: 
 <Slingerland> 1) Nada de insultar o Ryan 
 <RyanDrummond> Venham! Eu chego para vocês! :) 
<Slingerland> 2) Não, Ryan não vai fazer dublagem para o seu fangame. 
 



<RyanDrummond> Verdade 
 <RyanDrummond> Não posso 
 <Slingerland> 3) Não gozem com ele no geral. 
 <Slingerland> estou a esquecer de algo? 
<Slingerland> Acho que não... 
<Smidge204> Não sejam idiotas no geral. 
 <RyanDrummond> HAHA 
 
<Slingerland> ok, Ryan... você está pronto para ser aniquilado por fanboys? 
 
<RyanDrummond> “Eu” posso ser um idiota? 
 
<Smidge204> Claro 
<Slingerland> sim, pode 
 
<RyanDrummond> Legal! 
 
<Slingerland> Eu gosto disso 
 
<RyanDrummond> Que a bobeira começe! 
 
<Smidge204> Por favor, mande uma mensagem pessoal a mim ou ao Slingerland com a pergunta. 
 
<Slingerland> a primeira pergunta vai para sonicfan...cara.... 
 
* sonicfandmpv recebe permissão para falar 
 
<Slingerland> sonicfandmpv, a sua pergunta 
 
<sonicfandmpv> você gostou de ser dublador do Sonic? 
 
<Slingerland> que pergunta... 
 <Slingerland> haha 
 <RyanDrummond> Imenso. O melhor trabalho de dublagem que fiz na vida! 



 <sonicfandmpv> Obrigado! 
 
* sonicfandmpv é retirada a permissão para falar 
 <Slingerland> ok 
 <Smidge204> Obrigado. Quem é a seguir? 
 
<Slingerland> Smidge, quem você tem? 
<Slingerland> iremos alternar 
 
<Smidge204> Nenhum por agora. 
<Slingerland> ok 
 
* Nezo recebe a permissão para falar 
 <Slingerland> Vez do Nezo. 
 
<RyanDrummond> Pergunta agora ou se cale para sempre. Não tenho o dia todo! :)  
<Slingerland> exato 
 
<Nezo> Ola Ryan, qual foi a coisa mais difícil que você teve que fazer como dublador do 
Sonic? Você teve alguma dificuldade?  
 <RyanDrummond> O mais dificil foi trabalhar com a equipe Japonesa. 
<RyanDrummond> Nenhum deles falava inglês. 
<RyanDrummond> Eu tive CINCO directores a dar-me direcções através de um único, 
confuso, tradutor.  
<RyanDrummond> Ás vezes engraçado 
 <Slingerland> haha 
 
<Nezo> valeu! ^^ 
 
<Smidge204> Huepow00 é o próximo 
 
* Nezo é retirada a permissão para falar 
 
<Slingerland> fala, Smidge 
 
 
<Slingerland> Então, vamos! 



* Huepo00 recebe a permissão para falar 
 <Huepow00> oh 
 <Huepow00> ^_^ desculpe 
 
<Huepow00> a minha pergunta é, qual é a sua música favorita do Sonic? 
 
 
<RyanDrummond> Não tenho uma favorita. Eu nem jogo muitos os games como esperado. 
Então nunca prestei atenção ás perguntas. Desculpem! 
 
<Huepow00> pergunta respondida ^_^ 
 
<Slingerland> Huey's é compositor, já sabia que ele ia perguntar isso :D 
 
<Smidge204> Obrigado. 
 
<RyanDrummond> Legal! 
 
* Huepow00 é retirada a permissão para falar 
 
* FantasyTheAlmiqui recebe a permissão para falar 
 
<Slingerland> vai, Rachel 
 
<RyanDrummond> Sou totalmente fanático por musica! 
<RyanDrummond> Ola Rachel 
 <FantasyTheAlmiqui> Oh Bolas... a minha pergunta é muito longa. Tenho que encurta-la ^^'' 
<Slingerland> Eu reparei. 
<FantasyTheAlmiqui> Hehe, heya Mr. Drummond! =D 
 
<FantasyTheAlmiqui> Você recentemente mudou-se para San Francisco... por acaso isso 
tem algo haver com o teu ego? (o cara azul claro!) 
 
 
<Slingerland> olha, aí está uma pergunta! 
 <RyanDrummond> BOA PERGUNTA! 
 <FantasyTheAlmiqui> =D 



 <RyanDrummond> E a resposta é ironicamente, NÃO. 
<FantasyTheAlmiqui> Bolas... 
 <RyanDrummond> Não de todo 
. 
<FantasyTheAlmiqui> Obrigado pelo seu tempo =D 
 <RyanDrummond> A família da minha mulher e daqui. 
 
* FantasyTheAlmiqui é retirada a permissão para falar 
 
<RyanDrummond> E nós mudamos para estarmos mais perto deles.  
 
* BlueHog recebe a permissão para falar 
 
<RyanDrummond> Mas ACREDITEM que eu estarei a bater na porta da SEGA quando for lá 
para a semana! 
  <Slingerland> depois de Bluehog, NeoHazard é o próximo. 
<Slingerland> prepare-se Neo. 
 <Bluehog> Ryan, você usou a sua voz natural para o Sonic, ou como você decidiu qual 
usar? 
 <RyanDrummond> Eles não ficariam felizes em ver-me? 
<RyanDrummond> HA HA 
<RyanDrummond> Sonic NÃO é a minha voz natural 
<Slingerland> Ahh... bolas.. 
<Slingerland> hahaha 
<RyanDrummond> Se você visitar ryandrummond.com, consegue ver alguns vídeos de eu a 
falar... usando a minha voz natural :) 
 
<Slingerland> ligação ao site! Vão lá! 
 
<RyanDrummond> Eu soou muito mais humano 
<RyanDrummond> Menos "ouriço" 
 
<Smidge204> Xil e a seguir depois do Neo. 
 
* BlueHog é retirada a permissão para falar 



 
* NeoHazard recebe a permissão para falar 
 <NeoHazard> Obrigado por vir! Qual foi o melhor jogo que você representou? Texto, digo. 
 <Smidge204> Obrigado, Bluehog 
 
<RyanDrummond> Texto? Hmmmmm. 
 
<Slingerland> não são… tipo... o mesmo? Haha 
 
<RyanDrummond> Boa questão, mas é difícil de dizer. Muitos jogos nem sequer ainda tem 
nome quando trabalho neles, por isso eu nem sei como é que eles acabam por ser 
chamados. 
 
<RyanDrummond> Eu lembro-me de alguns bons textos (MUITO POUCOS, a maior parte era 
uma *****) mas não sei como eles acabam por ser chamados. 
 
<Slingerland> então, você já fez vozes para jogos fora do universo Sonic? 
 
<RyanDrummond> Mais de 100. 
<Slingerland> Viram, miúdos? CEM 
<NeoHazard> Wow... obrigado, foi óptimo falar com você: P 
 
<RyanDrummond> igualmente NEO 
 
 
* NeoHazard é retirada a permissão para falar 
 <Smidge204> Xil é o próximo 
 
* Xil recebe a permissão para falar 
 
<Xil> Olá Ryan! Você teria gostado de dublar outra personagem do Sonic, e se sim, 
qual/quais? 
 <RyanDrummond> Bem, Xil, I gosto do Knuckles. :) 
 <RyanDrummond> Consegui dublar ele num jogo... até que fui descoberto! 
 <OmegaHedgehog> Você não fez de Knuckles em Sonic Shuffle? 
 <RyanDrummond> trimm, trimm, trimm!! CORRETO! 
 



<Slingerland> você gostou de dublar o Knuckles porque ele tinha músicas terríveis de rap como 
tema?  
<RyanDrummond> parte disso sim. :) 
 <Slingerland> HAHA 
 
* Xil é retirada a permissão para falar 
 
* MarkEchidna recebe a permissão para falar 
 <RyanDrummond> Eu senti que era desafiador. 
 
<Smidge204> AnonyCat é a seguir 
<Slingerland> Mark é agora. 
 
<MarkEchidna> Ola Ryan, obrigado por vir. Aqui está a minha pergunta: 
<MarkEchidna> Enquanto dublava os jogos do Sonic, nunca aconteceu/era normal, haver 
linhas canceladas? Se sim, você se lembra de alguma delas?  
<Slingerland> Não, Mark, Sonic nunca via dizer "Eu também amo você Amy" 
<Damizean> Mas é uma boa pergunta. 
<Slingerland> é sim 
 <RyanDrummond> Então Mark. Boa pergunta. Difícil de responder. Quando cheguei ao 
estúdio, nem me deram um texto. Apenas tive uma lista de falas para dizer. E eu lia essas 
falas, como Sonic, por 8 horas diárias durante 3 dias. 
<MarkEchidna> Oh. 
<Slingerland> Bolas. 8 horas? 
 
<RyanDrummond> Então, eu NÃO TENHO IDEIA sobre o que disse nesses 3 dias.  São 
centenas de ficheiros. 
<RyanDrummond> Eu GOSTAVA que eles me tivessem dado o texto. 
<MarkEchidna> Pensei que era mais seguido. 
<RyanDrummond> porque algumas vezes, eu nem sabia com QUEM falava ou PORQUÊ. 
<RyanDrummond> Não era tão organizado como todos pensam. 
<RyanDrummond> Não era seguido. Eu quase sempre gravava tudo fora do sitio. Como um 
filme, tudo desorganizado.  
<Slingerland> Segredos de jogos revelados: Ryan Drummond 
<Smidge204> Heh 
<OmegaHedgehog> Heheh. 
<RyanDrummond> Sim... Sim, :) 
<MarkEchidna> Obrigado, mais uma vez :) 
 
* MarkEchidna é retirada a permissão para falar 
 
<RyanDrummond> Claro, cara. 
<Smidge204> Anonycat é o próximo 



* Anonycat recebe a permissão para falar 
 
<Anonycat> Se na sua mente, Sonic tivesse uma fala, depois de passar uma exploração por 
varios glitchs legais qual seria? 
 
<RyanDrummond> HA! Boa! 
 
<Slingerland> muito boa pergunta 
 
<Anonycat> Porque "Yeah! Not bad!" ou especialmente "Barely made it" não expressa situações 
como essa. 
 <RyanDrummond> Eu ia animar o Sonic para ficasse muito próximo da câmara para que ele 
ocupasse o ecrã inteiro. 
<RyanDrummond> e ele diria, "VOCÊS VIRAAM AQUILO????!!!!" 
<Slingerland> HAHAHA 
<OmegaHedgehog> lmao 
<RyanDrummond> "EU SOU ESPETACULAR!" 
<Slingerland> SIM 
<RyanDrummond> Ou talvez "todos me devem 5 anéis por eu ter feito aquilo!!!" 
<Anonycat> e acabava com um "PWNT!" sendo o estilo do Sonic, o que você acha? 
<RyanDrummond> Completamente PWNT!!! 
<Smidge204> Quem é o próximo, Slinger? 
<Anonycat> Já acabei. 
 
* Anonycat é retirada a permissão para falar 
 <Slingerland> knuckles886 
<Smidge204> Obrigado, Anonycat 
 
* knuckles886 recebe a permissão para falar 
 <knuckles886> hey Ryan (é uma honra falar com você). Como você conhecia os outros 
dubladores ingleses? Você recomendou alguns para Sonic Adventure 2, não foi?  
 
<Smidge204> Denten é o próximo 
<RyanDrummond> honra em falar com você também. 
<RyanDrummond> Alguns deles, eu conhecia muito bem. Alguns eu nunca conheci. David 
Humphrey, Lani Minella, Scott Dreier... são todos amigos meus. 
<RyanDrummond> Deem (Descansa em paz...) era um bom amigo 
<knuckles886> sentiremos a falta dele 
<knuckles886> obrigado outra vez, espero que a SEGA ganhe juízo e pegue você e os antigos 
dubladores para fazer um jogo do Sonic outra vez.  
<RyanDrummond> John St. John é um grande amigo. 
<RyanDrummond> Obrigado, cara. Nunca se sabe 
<knuckles886> :) 
<Slingerland> (se você ainda não reparou muitos fans odeiam a SEGA) 
<Slingerland> lol 
<knuckles886> lol 



<knuckles886> eu sei 
 
 
* knuckles886 é retirada a permissão para falar. 
* Denten recebe permissão para falar. 
 
 
<Denten> hey Ryan (uma verdadeira honra em conhecer você), mimha pergunta é, como foi 
trabalhar com os colegas de dublagem? foi uma boa experiencia?  
 <RyanDrummond> Bem, eu gostava de dizer, a maior parte deles, como disse, eram amigos. 
Por isso foi divertido andar fora do estúdio. Mas, aqui está outro segredo: eu nunca via 
NINGUEM durante as sessões de gravação.  
 
<Slingerland> Segredos de Jogos Revelados 
<Slingerland> ....outra vez... 
<OmegaHedgehog> Parte 2! 
<Denten> outra vez. 
<Denten> obrigado Ryan. 
* Dente é retirada a permissão para falar. 
 <RyanDrummond> Claro! 
<OmegaHedgehog> Hey, rápidas perguntas de mim. 
 
* _Spike_ recebe permissão para falar. 
<RyanDrummond> Yep? 
<Damizean> Ryan não me admira que dublagem em alguns jogos fiquem terríveis, deve ser um 
processo difícil.  
 <_Spike_> O que pensou quando foi fazer audições como um ouriço azul que fala? 
<Slingerland> Spike primeiro, depois Omega 
 
<OmegaHedgehog> Vá á frente Omega. 
<_Spike_> Eu fui, Omega. 
<OmegaHedgehog> ...woah, lag. O_o 
 
<RyanDrummond> Ha ha. :) Bem, eu conto. Eu apenas olhei para uma imagem do Sonic e 
imaginei-me a mim mesmo "Se eu ouvisse este cara a falar, como seria?" E a voz que vocês 
ouviram é como ficou. 
<_Spike_> Haha, valeu! 
<_Spike_> E deixe-me dizer, tenho que elogiar você por estar tão dentro das comunidades Sonic 
como assim. Quebra um pouco o cliché das celebridades, não?  
<Slingerland> sim, as pessoas estavam ansiosas por conhece-lo. 
 
<RyanDrummond> E sim, dublagens em jogos é um processo muito DIFICIL. Especialmente 
quando os lábios da animação estão a falar japonês e você a falar inglês! 
<RyanDrummond> Obrigado Spike, ao menos consegui fazer. 
<_Spike_> Haha, I repara-mos nisso. 



 
* _Spike_é retirada a permissão para falar. 
 <Slingerland> Omega? 
<Slingerland> Vai em frente. 
<OmegaHedgehog> Enquanto fazia a voz do Sonic, você teve a oportunidade de conhecer Yuji 
Naka, Takashi Iizuka ou algum outro da Sonic Team? 
 
<RyanDrummond> Gostava de ficar mais tempo, mas apenas tenho tempo para mais 2 
perguntas. Teremos que acabar noutra oportunidade! 
 
<Smidge204> Whoop 
<MrShadix> é uma pena, como ele teve tanto trabalho. 
 
<RyanDrummond> Sim, conheci-los todos durante as gravações para SONIC ADVENTURE 1. 
Boas pessoas. Muito japonesas. 
 
<Smidge204> Quem é a seguir? Despachem-se 
<Slingerland> Muito? 
<RyanDrummond> Sim, Shadix! 
 
 
<Smidge204> LinkG07 é o próximo, depois. 
* LinkG07_recebe permissão para falar. 
<LinkG07> Ola Sr. Drummand 
 
<RyanDrummond> Hey 
<RyanDrummond> Muito próximo na pronuncia do meu nome. :) 
 <LinkG07> bem, você já ouviu a alguns dos dubladores do 4Kids para Sonic X. Qual é a sua 
opinião? 
 
<RyanDrummond> Sim. 
 <Slingerland> e o que você pensa deles, também, presumo. 
 <RyanDrummond> Alguns deles são bons 
<RyanDrummond> Já falei com a maior parte dos dubladores, são realmente boas pessoas.  
<Slingerland> maior parte? 
<RyanDrummond> Jason Griffith é mesmo legal. 
 
<MrShadix> *silencio* 
 
<RyanDrummond> Não irei mencionar aqueles com quem não me importo :)  
<Slingerland> hahaha 
<LinkG07> legal, obrigado. Adorei conhece-lo 
<Slingerland> ok 
 



* LinkG07 é retirada a permissão para falar. 
 <RyanDrummond> A você também, Link. 
<Slingerland> Bartman tem a ultima pergunta. 
<RyanDrummond> Tenho tempo para mais uma 
<RyanDrummond> Manda, Bartman! 
<Slingerland> Queria passar uma depois do Bartman 
<Slingerland> sobre "Forever Plaid" 
<RyanDrummond> Claro. 
<Damizean> Ryan queria saber se você era abordado por muitos fans (especialmente 
raparigas) 
* Bartman recebe permissão para falar. 
 
<Bartman> Eu sabia que você nunca teria brigado com o Jason [Grifton]  
 
<RyanDrummond> Qual é a sua definição de "abordado"? 
<RyanDrummond> :) 
<Bartman> Certo, voltando a casa. Você já jogou alguns dos jogos do Sonic? 
<Damizean> O que você acha? ;) 
 
<Bartman> Desde a Sega génesis [Mega Drive], não importa. 
 <RyanDrummond> O recebo MUITOS emails, se é o que você pergunta. 
<RyanDrummond> Todos deles, acho eu. 
<MrShadix> Sem brincadeiras <.< 
<Smidge204> Ryan é sexy 
<Slingerland> Então É POR ISSO que ele demorou tanto tempo a responder-nos :) 
<RyanDrummond> Eu me sinto sexy, isso conta? 
<OmegaHedgehog> Completamente 
 
* Bartman é retirada a permissão para falar. 
 <Slingerland> então, antes de você ir. 
 
<RyanDrummond> Nah. Mas a alguns emails INTERESSANTES. :) 
<Slingerland> Eu sou estudante de filme e teatro no Nebraska, por isso estou dentro do assunto 
<RyanDrummond> cool 
 <Slingerland> E queria perguntar-lhe como o seu espectáculo "Forever Plaid" correu? 
 
<RyanDrummond> Bem! Vou faze-lo outra vez em Sonora, CA no teatro The Sierra Repretory 
em Outubro. 
<RyanDrummond> E depois "PLAID TIDINGS" este Natal no mesmo teatro.  
 <Damizean> Onde é Sonora? È um bom-nome para uma cidade. 
<RyanDrummond> sierrarep.org! 



 <Slingerland> Muito Obrigado, Ryan. 
<RyanDrummond> nas montanhas perto de San Francisco. 
 <Slingerland> sim 
 <Damizean> Ah, compreendo. 
<Damizean> =D 
 
<RyanDrummond> Obrigado a todos. Sério, temos que fazer isso outra vez, quando eu tiver 
mais tempo. Preparem! 
 <Damizean> Obrigado Ryan 
<Smidge204> Woo! 
<Slingerland> Hey, você está livre nesta semana, Ryan? 
<MrShadix> Já estou a enviar o mail. 
<Slingerland> se possivel. 
 
<RyanDrummond> Não nesta semana. Estou a mudar-me para San Fran, por isso talvez 
dentro de uma semanas. 
<Slingerland> esta combinado 
 
<Slingerland> podemos fazer alguma parte 2? 
 
<RyanDrummond> Legal. Fui! Adeus a todos! 
<Smidge204> Em nome de todos aqui presente, obrigado muito, por aparecer por cá, apesar das 
dificuldades. Eu espero que você tenha gostado tanto como nós. Obrigado ao Shadix por tratar das 
dificuldades, e a todos os visitantes, embora seja uma pena que nem todos puderam fazer uma 
pergunta.  
<Slingerland> Eu ainda tenho MUITAS perguntas para você. 
 <Slingerland> então temos que fazer uma parte 2! 
<Damizean> “I feel some strange energy!” 
 <RyanDrummond> Eu quero responder a TODOS, por isso temos que preparar uma 
sequela!!!!!!! 
<Slingerland> Eu irei ser o director! 
<Slingerland> Smidge irá produzir! 
<Smidge204> :E  
<Slingerland> "Para sempre Sonic" 
 
<RyanDrummond> Legal! Até… 
<Smidge204> Hasta! 
<OmegaHedgehog> La vista. 
 
Por: Nezo the Hedgehog 
Fonte: Power Sonic (http://www.powersonic.com.br) 


