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Estou simplesmefite fascinado com a Espa-

da Selvagem. O nível das histórias, a ela-

boração dos desenhos — que parecem ser

feitos a nanquim — , o tamanho da edição

— por favor, se tiverem que optar entre

preço e formato, cobrem mais caro. mas
não adulterem essas maravilhas. Só um se-

não. . . não dá pra publicar apenas histórias

do Conan? Afinal, esperamos um mês pra

curtir as aventuras do cimério e acabamos
engolindo outros personagens.

ALEXANDRE MARCONDES DESOUZA
R. Samuel Levi, 306

29306 - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Vamos por partes. Primeiro, as histórias

da Espada sâo realmente feitas a nanquim,

ou melhor, arte-ftnafàadas a nanquim, so-

bre o desenho a lápis. Segundo... nâs nem
vamos aumentar o preço — além do que a

inflação obriga, é claro — , nem vamos al-

terar o formato. O Conan é, antes de mais

nada, um presente da Abril pros marvetes

do Brasil e de Portugal. Por fim. não po-

demos deixar de publicar histórias como
Os Anais da Era Hiboriana, Salomão Kane
e Sonja — deslumbrante nesta edição,

não? — porque o número de malucos por
esse pessoal ê fantástico e ficaria simples-

mente órfão sem eles. E claro que o espa-

ço principal, o mais amplo, é do cimério,

e isso, por Crom, é sagrado.

Demónios de Crom!! Vocês querem, por
acaso, nos matar? Logo nós, que sempre

fomos leitores fiéis, que não perdemos ne-

nhuma edição? Primeiro lançam o cimério

em Heróis da TV. Depois, de quebra, pu-

blicam' uma revista todinha dele. Passam-

se alguns meses, e atacam com aqueles

pósteres desbund&ntes das gatinhas que ele

amou, na mesma edição em que eslréia o

Salomão Kane que, por Deus, é átimo.

Que Crom os carregue para o inferno, se

pararem.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
R. Conselheira Carrão, 181

01328 - São Paulo - SP

Parar? Não, essa palavra absolutamente

não faz parle de nosso dicionário. Pelo

contrário, o que a gente pretende fazer é

acelerar. Só pra dar um exemplo, depois

do Conan, que começou a circular há pou-

co mais de um ano, já lançamos a fantásti-

ca Epic Marvel e muita coisa ainda vem
42 por aí, como por exemplo, e só pra provo-

car, que lai uma edição especial da Espa-

da Selvagem... colorida? Ops... o Cláu-

dio, diretor aqui da Redaçâo, está me man-
dando ficar quieto, porque isso era segre-

do de Estado. Próxima carta, porfavor.

Acho as capas da Espada Selvagem super-

transadas. Inclusive, são muito parecidas

com o trabalho do Frazetca. de quem sou

grande admiradora.

DEYSE ZAMARIOLA
R. dos Cafezais, 527

04364 -Sâo Paulo -SP

O génio chamado Frank Frazetta é um dos
maiores nomes do quadrinho mundial de
iodos os tempos, tendo sido o grande mes-
tre dos principais artistas da atua/idade,

entre os quais aqueles que trabalham as

capas da Espada. Só pra esclarecer, Fra-

zetta foi considerado o maior monstro na
confecção âe capas pra publicações de
quadrinhos e pósteres. Foi ele quem produ-

ziu as capas dos primeiros livros do Co-
nan e, mais recentemente, tornoti-se o
grande desenhista de cartazes de cinema
nos Estados Unidos. Um dos maiores ilus-

tradores de todo o mundo, continua sendo

largamente imitado, mesmo pelas atuais

grandes estrelas da ilustração. As mulhe-

res que criou — perfeitas, maravilhosas —
acabaram se transformando na marca re-

gistrada de sua extensa obra. Em resumo,

o velho Frank é o que se chama de pai da
matéria.

"A sensação é a de estarmos caminhando
ao lado de Conan. percorrendo terras dis-

tantes, penetrando em cidades e castelos,

atravessando corredores escuros, apalpan r

do aquelas gatas... sinto até o gosto do vi-

nho." Parabéns pelai* capas indescritíveis,

pelos quadrinhos superbendesenhados, pe-

los roteiros quê formam um conjunto que

nos faz viajar pelo tempo. Tá valendo.

mesmo.
ALEX CASTELLO B. GUIMARÃES

R. da Moóca, 2672

03165 - São Paulo - SP

Tá valendo, mesmo, principalmente a sua

fantástica narração, digna de um Roy Tho-

mas made in Brazil! É exatamehte isso que

a gente quer provocar nos conanmanía-
cos, esse arrepio que é uma mistura de me-

do, e coragem.

Nunca fui fã de ninguém, mas estou supe-

rapaíxonada pelo Conan. Suas histórias

sào lindas, divinas, é algo quase real. Só
tem uma coisa... vocês não poderiam pu-

blicar um belo poster dele, mas sem aque-

las mulheres horrorosas junto?

SÔNIA CUNHA
R. Tenente Lindóia, 230
88900 Araranguá SC

Pelo jeito, a Soniniia é mais uma das mu-
lheres na vida do cimério. Deu até pra sen-

tir o ciúme que ela tem das outras, as hor-

rorosas. Maltratando assim as gatas do
bárbaro, você vai acabar provocando a
ira dos barbados que curtem gatas do tipo

Valéria, Sonja, Yasmina e cia., garotinha.

Quanto ao póster, já estamos estudando,

mas vale lembrar que a terceira capa da
Espada Selvagem 11 foi uma ilustração

massa, criada pelo inigualável Ernie

Clian, lembra?

Leio a Espada Selvagem há pouco tempo,
mas já sou fã antiga do Conan. desde quan-

do seu primeiro filme passou no cinema.

Adoro o cimério e sua fantástica revista.

Além de ter histórias maravilhosas, ela nos

dá a oportunidade de partir para um mun-
do de sonhos e fantasia, sem contar a ini-

gualável noção de história antiga que rece-

bemos. Olha, essa sim é uma publicação

de calibre. Continuem assim, por favor.

ANDRÉA RODRIGUES COUTO
R. Jorge Schímldl, 240

21610 -Rio de Janeiro - RJ
Desde que li a primeira Espada Selvagem.

me tomei uma colecionadora assídua. Es-

pero que essa edição maravilhosa continue

ganhando cada vez mais força, pois cia mc
leva a conhecer mundos e pessoas distan-

tes, nunca sonhadas por mim e, acredito,

nem pela maioria dos leitores. Valeu.

REGINA APARECIDA CADETE
R. Herculano de Freitas, 73 - Ap. A

01308 • São Paulo • SP

E lã vai o bárbaro conquistando corações,

como os da Andréa e da Regina, sem falar

na Sônia e naDeyse. Essa edição mostrou
que o público feminino está entrando cada

vez mais fundo na vida da Espada Selva-

gem. Bárbaro, avassalador, contagiante,

o cimério é, sem dúvida, o herói de quadri-

nhos que maior sucesso alcançou no Bra-

sil, e quem está de parabéns são vocês,

seus leitores incondicionais, que se dão a
deliciosa oportunidade de desfrutar das

emoções, antes inimagináveis, da Era Hi-

boriana. É isso aí.

Uma pessoa pra desenhar como o John

Buscema tem que saber anatomia ou dese-

nha na raça?

FERNANDO DE LAURENTUS
R. da Consolação, 1222 - ap. 141

01302 - São Paulo - SP

As duas coisas. Pra desenhar, em qual-

quer estilo, desde Frank Miller até Neal

Adams, passando por John Buscema, John
Byrne, e todos mais, tem que ter muita,

mas muita raça, mesmo. O sujeito tem que

malhar horas a fio todo dia. se aperfei-



çoar com mestres mais experientes, enfim,

dar o sangue. A anatomia é apenas um, en-

tre inúmeros pontos a estudar, apesar de

ser. talvez, o mais difícil e, com certeia, o

mais importante pra quem pretende dese-

nfiar figuras humanas. É aquela velha his-

tória... o artista põe urna pitada de inspi-

ração e um caminhão cie transpiração pra

produzir sua arte

.

Escrevo a vocês para expressar toda a emo-
ção retida nas leituras que faço da Espada

Selvagem. Espero que minha cana, como a

de milhares de leilores, sirva de incentivo

para que continuem a desenvolver a obra de

arte que é essa revista. Gostaria de saber se

Soaja, a guerreira valente e sensual e que

faz qualquer cimério se derreter, não vai

aparecer nas páginas da Espada.

SÓLON STAHL
R. Rui Barbosa, 420

95660 - Três Coroas - RS

Por coincidência, estamos publicando nes-

la edição uma aventura com a iteraina rui-

va, onde os ingredientes que você enume-

rou estão presentes, infelizmente, foram
produzidas poucas histórias de Sonfa pra

Espada Selvagem, e algumas delas saíram

coloridas em outras publicações da Abril.

Mas sempre que puder ela vai ter seu espa-

ço nestas bárbaras páginas.

Leio quadrinhos desde os oito anos — es-

tou com dezoito, agora — e confesso nun-

ca ler visto nada como a Espada Selvagem

nesie período. Aproveitando a oportunida-

de, gostaria dc saber quando o cimério sur-

giu nas histórias em quadrinhos e. apesar

de ter havido muitas, qual 6 a garota que

mais mexe com ele?

SÉRGIO AKIRA MATSUBARA
R. Brasília, 25

18400- Itapeva-SP

O cimério começou a aparecer regular-

mente numa publicação americana chama-

da Savage Tales, cuja primeira edição foi

lançada em agosto de 1973. Posteriormen-

te ele ganhou seu próprio título, a Savage

Sword of Conan, que corresponde à nossa

Espada Selvagem. Quanto a mulher que

realmente fez a cabeça do bárbaro, tal

uma questão difícil. Se por uni lado a Valé-

dele.

Sonfa continua sendo sua grande obsessão

e, enquanto ele não tiver o. gostinho de

conquistara ruiva, não vai sossegar.

Ames do lançamento da Espada Selvagem,

eu só comprava revistas que tivessem histó-

rias do Conan. Eu sou um eterno fã do ci-

mério e quero pedir que passem a publicar

sua «vista quinzenalmente.

MARBIO RIBEIRO DA SILVA
SQN406-BLI-Ap. 306

70000 - Brasília • DF

Vai gostar do Conan assim pra lã de Zam-

boula. Infelizmente, pelo menos por en-

quanto, não vai dar pra atender o seu pedi-

do. Maroto. Quem sabe se, em vez disso,

a gente lançasse um outro título? Afinal,

tem tantos heróis por aí dando sopa. .

.

Parabéns! As histórias do Salomão Kane

são tão boas quanto as do Conan, Estou vi-

brando com o puritano.

ANDERSON LIMA Dfc DEUS
R. Jaraguá, 169

11700 - Praia Grande - SP

E você nem imagina o que está por v

mem de Deus. O Salomão promete

É só aguardar e tirar a prova.

; ho-

Escreva sua carta para:

fl.Bela Cintra, 299

CEP 01415 -São Paulo -SP
Mande a data de seu aniversário.
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