


Stan Lee apresenta:
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OS FILHOS
DE JEBBHAL SAG
Argumento. Roy Thomas; arte, John Bus-

cema e Tony De Zuhiga. Na continuação
da aventura da edição anterior, Conan e
Balthus fogem da aldeia picta e, na tentati-

va de avisar os guerreiros do Forte Tusce-

lan a respeito do ataque que vão sofrer,

são obrigados a enfrentar, em plena sel-

va, patrulhas inimigas, emboscadas e de-

mónios. No final, um massacre covarde,

mortes e destruição ..<* 5

ANAIS DA
ERA HIBORIANA
Argumento, Roy Thomas; arte, Walt Si-

monson, No quinto e penúltimo capitulo

da série, os pictos invadem a Aquilõnia,

aproveitando-se da divisão que marcava
o grande império hiboriano. Seguidos pe-

los cimérios, que vieram do Norte para a

guerra, eles vão mudar toda a história do
mundo que sucedeu aos tempos de
Conan ' 60

PERGAMINHOS HIBORIANOS
De todos os cantos do Brasil, as cartas

dos bárbaros conanmaniacos e suas
ideias incríveis 66

DESEJO MALDITO
Argumento, Don Glut: arte, Steve Gan.
Percorrendo a Transilvânia a procura do
lendário Conde Drácula, o puritano inglês

acaba libertando um demónio sob a forma
de uma linda mulher que vem pór errí ris-

co todos os seus votos e objetivos 68

Capa: Bota Larkin
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LÁ, O 3ÁRBA&C> ÍJOVt&A UM £HO#Mi£ GOftfiA, GL/AJf-
ÓtâQ DAS /DO £&T/Çgf&&.











E SE ELAS OBE
DEtEM AO CANA
LHA, ELE PODIA
BOTAR TODAS AS
CRIATURAS DA
MATA ATRAS
DA GENTE

MA UM LEVE f=ARFA'
LHAX DE EOLHAS £UM
MUf?MÚf?/0 SINISTRO
EKTRe OS GALHOS.
A&ESAR O'A TOTAL Au-
Sê/VC/A DE VENTO.



ESPADA SELVAGEM: agora são 84 páginas do melhor quadrinho da atualidade.











ESPADA SELVAGEM: todo o fascínio de antes, agora em 84 PAGINAS!



















VAtANNUS QUERIA QUE O FOR
TE FOSSE CONSTRUÍDO NOALTO
DA NASCENTE DO RIO' ASSIM,
A FRONTEIRA FODERIA SER
PATRULHADA SEMPRE

"DESSE jeito
NAO VÍO AVANÇAR

, UM MET&G
r OESTE, NEM
'RECONSTRUIR VENA
\ft/(/M NA FRONTEI-

ra avançaoa
da

QUE PCn.AGOftÃA
ESTOU EN-

XERGANDO /VAGA
ESSA ESCU -

,

RICÃO! /<

Mais John Buscema, mais Roy Thomas, mais Robert Howard... MAIS PAGINAS!





DA PALIÇADA, 70CHASILUMINAM A CLAREIRA. REVELANDO UMA MUIT/OÃO Df FIGURAS PINTADAS PAHA MATAR







Mais mulheres deslumbrantes, mais emoção... ESPADA agora com 84 PAGINAS!











Mais magia, mais misticismo... CONAN, a partir de hoje, tem 84 PÁGINAS!











Mais Salomão Kane, mais era hiboriana, nas 84 páginas da ESPADA SELVAGEM
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ftiboraanos
Primeiro fui uma publicação bimestral.

Mas não era suficiente e os leitores come-
çaram a chiar, dizendo que não dava pra
esperar sessenta dias pra ler a próxima
história do mais fantástico dos heróis que

já pisou este solo. Então a Abril, comovi-

da com o pranto dos conanmaniacos, re-

solveu transformar a publicação em men-

sal. Os leitores se acalmaram, mas foi por
pouco tempo. Logo a chiadeiru recome-

çou: eles queriam mais. o cimêrio merecia

mais. Por isso, em menos de dois anos, a

Espada Selvagem dc Conan. maior suces-

so da dobradinha Man-ellAbril no momen-
to, entra em sua terceira fase, agora com
84 páginas. Com certeza, essa medida vai

esfriar os ânimos- dos mais exaltados até

que recomece tudo de novo. Por enquan-

to, é isso: 84 páginas da mais pura aventu-

ra, com açáo, e magia em abundância.

Aqui é assim... pediu, levou.

Décio Irigilo Júnior

Antes de surgir essa magnífica c maravilho-

sa revista que é a Espada Selvagem, eu só

colecionava publicações dc terror. Foi por

pura sorte que comprei o primeiro número
do Conan. A partir daí. como num passe

de mágica, tudo mudou, tira uma obra dc

arte fantástica que tinha tudo que eu que-

ria: terror, mistério e suspense. numa só re-

vista! Parabéns!

ROBERTO CARLOS FREITAS
R. Santa Catarina, 843
86960 - Barbosa Ferraz - PR

Só pra acrescentar, tem também muita

açâo, romance, lindas mulheres, sensuali-

dade. .

.

Sou estudante de desenho publicitário e.

por isso. costumo analisar a fundo o traba-

lho destes fantásticos desenhistas de quadri-

nhos que são John Buscema e Alfredo Al-

cala. É incrível o domínio que eles têm

dos movimentos, das sombras e das propor-

ções. Seus detalhes de maos e pés são in-

críveis. As formas femininas, então, são

qualquer coisa dc inacreditável. Pra mim.
a Espada Selvagem 6 maiS do que uma sa-

la de aula.

DANIEL SANTOS DE VIVEIROS
1 0. RC - ESQD CMDO E SV
79260 - Bela Vista - MS
O Daniel, pelo jeito, adora "estudar" dese-

nhofolheando i; Espada Selvagem. Principal-

mente, pelo que ele mesmo disse, nas pági-

nas em que aparecem as galas hiborianas.

Não cenho palavras pra descrever o alto ní-

vel da Espada Selvagem . Os desenhos c ro-

teiros excedem em qualidade a qualquer

outra revista que conheço. Continuem pu-

blicando as histórias deste fantástico Tar-

zan dos anos oitenta.

ROGÉRIO SILVÉRIO DE FARIAS
R. Prudente de Morais, 727

88700 - Tubarão - SC

Tat... valeu a comparação. Apesar de vive-

rem em épocas e situações bem diferentes.

Conan e Torzan têm alguma coisa em co-

mum. Só que o cimêrio nunca conseguiu

se amarrar numa única mulher. Muito pe-

lo contrario. ..

Conan c um símbolo de coragem. Há al-

guns anos. quando cumpria o Serviço Mili-

tar assisti, num cinema improvisado, ao fil-

me "'Conan. o Bárbaro" e fiquei bastante

entusiasmado. Fiquei mais feliz ainda

quando descobri que a Abril lançava para

o sucesso a Espado Selvagem. Tenho com-
prado todos os números, que guardo com
carinho, pois lorani vários os momentos
de minha vida. inclusive em missões que
recebia de meus superiores, onde me inspi-

rava na destreza e na coragem do persona-

gem exemplar dc Conan. Pena eu não ter

nascido na Ciméria.

SANDRO FERREIRA SILVA
Av. Cesário Alvim, 777

38400 - Uberlândia - MG
A carta do Sandra já vale em si própria,

como um depoimento. Mas é importante

também pra provar que aquele velho e in-

cabível preconceito contra os quadrinhos

vai acabando. Os Pergaminhos Hiboria-

nos confirmam isso quando notamos aqui

a presença de conanmaniacos de todas as

idades e profissões, cada vez mais amalu-

cados pelas aventuras do bárbaro. E não
me consta que gostar de emoção e boas ho-

ras de lazer seja ruim pra ninguém c mui-

to menos pros médicos, advogados, enge-

nheiros, estudantes: torneiros mecânicos,

motoristas, vigias, enfim, pra universo de

leitores que aderiu à Espada Selvagem.

Universo quefica maior a cada dia.



He-Man
Finalmente

em
quadrinhos!

Sou um conanman taco inveterado desde os

tempos do primeiro filme do -.. h. . Apo-
ia, tenho recomendado a todos que conheço,
que leiam a Espada Selvagem, não só por

ser um.i da«. revistas em quadrinhos mais
emocionante* que iá tive oportunidade de

ler. como pelo faio de ser baratíssima

JOSÉ RODOLFO VALENTINO
K. Dois. 509

18200 Itapelininga - SP

A propaganda boca a boca ê uma das

mais eficientes que pode haver, pelo con-

fiabilidade que ela representa Se um ami-

ga lhe indicar um produto novo. é muito
provável que vot è a experimente, isso

acontece, entre outras COISOS, tom OS qua-

drinhos. E por i>,so que nós temas insistida

pra que todos marveres façam as <alw-

ças dos colegas emprestando revisteis, re-

comendando a leitura, enfim, usando de to-

das as tátícas passíveis pra colaborar com
o crescimento do munda dos quadrinhos.

É isso que <> Rodolfo c alguns milhares dc
leitores têm feito com sucesso e. graças a
esse exérétio Silencioso, podemos comemo-
rar, por exemplo, o aumento do numero
de páginas da Espada Sei vagem.

O que é uma adaptação oficial'1

MARCOS VAN DER KRItt<;

Av. Goiás. IS7S

0950O • São Caetano do Sul - SP

0 escritor americano Robert Hou-ard. cria-

dor dc Canan, escreveu inúmeras historio*

do bárbaro ames de falecer, em 1936.

Quando Roy Thomas pega alguma deltas

produções e as transporta prós quadri-

nhos, está fazendo uma adaptação dc sua
obra. Não são adaptações as aventuras

criadas pelo Roy ou outra argumentista

qualquer, sem que sejam inspiradas ou ex-

traídas dos contos de Hmvatd

Sou coleccionador dc revistas de quadrinhos

há muitos anos. Quando rapa/ fiz um curso

de desenho e. graças a isso. hoje sei apre-

ciar um trabalho bem feito, como os que
são apresentados na Espada SeJvugein. com
um jogo ue sombra perfeito e um capricho

extremo nos mínimos detalhes. E. a partir

do numero 10, percebi que muita gente de

iodas as idades tem visto esta revista com
os mesmos olhos que cu. Isso me deixa mui-

to comente e me animou a escrever pra vo-

cês. Continuem sempre assim.

JOSÉ WERTHER A. BARROCA
Av. Francisco Manoel, 57(1

58000 • João Pessoa - PB

No mês passado foi a Vez das goraras inva-

direm o espaço dos Pergaminhos Hihorin-

rtos. Hoje. foram os desenhistas. Há uns

números, a página peou por coma dos pro-

fissionais liberais — mediras, advogadas.

Pra falar a verdade nós. leitores, reduto-

res, jornaleiros e artistas merecíamos este

espaço a mais que a revista do cimerio

acabo» de ganhar, não merecíamos?

Poi que c" que nas revistas do Conan.quc
apresentam mulheres com seios à mostra,

elas não mostram coisa nenhuma' Deviam
cortar os cabelos das gatinhas pra que elas

pudessem ser curtidas melhor Será que
não havia garotas dc cabelo curto na Era

Hiboriana'.' Não e justo que só o oárhar.> te-

nha o direito de admirar aquelas formosu-

ras. Afinal, sc as histórias sáo adultas e as

mulheres que aparecem, muito sensuais,

bem que esse tipo dc puritanismo poderia

ser dispensado. Aliás, essas escondidtnhas

providenciais acabam por tirar um pouco

do realismo djs historias, porque só mes-

mo cm contos dc fadas os cabelos das me-
ninas iam ficar sempre cobrindo o que dc

vena ser mosirado. como se fosse mágica.

CLAUDINEl MACIEL
R. Manágua. 219

93300 - Novo Hamburgo - RS

Barbaridade, tche.' Que guri bem brabo!
Veja bem. Claudinei. o objetivo de escon-

der os pontos eróticas das mulheres — e

ás vezes, não são sã os seias — está na
própria filosofia do Canan. O que a John

Biacema procura é justamente criar um
clima sensual, intrigante. Escancarar as

coisas, ia fazer perder todo o clima que en-

vofve as situações em que as meninas apa-

recem provtdeneuiltnente protegidas. Você
fui de concordar que não haveria propósi-

to algum de. ern nome de uma laisa libera-

ção, destruir a beleza de determinadas ce-

nas. Aliás, quem ê que ia dar bola pra co-

lagem do i iméno. se isso acontecesse'.'

Quem desenha melhor o Conun: John Bus-

certM ou Pablo Marcos? O Walt Simonson
só produziu os Anais da Era Hiboriana.'

Nunca vi nenhum outro material Marvel

criado por ele.

MARCELO JACKSON DA SILVA
R. Joaquim Pimentel, 171 - ap. 42
02810 -São Paulo -SP

VamOs aproveitar a pergunta da Marcelo
e estendê-la a todos os leitores. A arte se

faz dentro da cabeça de quem a sente. Ne-
nhuma autoridade tem competência sufi-

ciente pra dizer o e/ue é bom ou ruim.

quando se fala dc criação artística. Nenhu-
ma arte t htm ou ruim pra todas. É assim
com a música, com a literoturu e por que
não, com os quadrinhos. Quem desenha
melhor? Você c a pessoa indicada pra res-

ponder, afinal, quem é que sabe o que lhe

agrada:' O trabalho do Walt Simonson po-
de ser curtido no Hutk. nas histórias Guer-
ra nas Estrelas.

Quem é o criador de Salomão Kane'.' Será

que c o mesmo do Conan?
MARCELO CASTRO SANTOS
R. Rafael da Silva e Souza. 156

08200 São Paulo SP

AcertOU na mosca. Quem criou Stilonwo

Kane e Canan foi Robert Howord.

Você não pode perder

esta sensacional aventura
em quadrinhos com He-Man
combatendo seu terrível

inimigo: Esqueleto!

Escrava sua carta para:

R Bala Cintra. 299
CEP 01415 - São Paulo • SP

Manda a data de seu aniversario

E ainda:

11 páginas de

passatempos

intergalácticos!

Não perca. Nas bancas I









BREVE. FOREM, TODA A
ROMÉNIA ESTARÁ LIVRE DE
SEUS TEMORES PORQUE VOU
X TRANSILVAN ia para sepultar
DEFINITIVAMENTE O RE' VAMPI-

RO, C07WJ£ O/tACUCA.'

CONAN... mais aventuras, mais ação, mais paixões... MAIS PÁGINAS!!







E NÃO IMPORTA O QUANTO €L£
LUTE RARA VEAJCER A TEN7AÇAO,

ESCRAVO.

SUCUM&//VCHD.
O PíJR/TA A/C
SENTE ENTÃO,
ALGO
MA/S

.UMA CRESCEAíTE ERA

-

QUEZA 'A MEO/DA EM OUE
SEUS MEMBROS RE^RDiEM
A FORÇA E SUA e-^ERO/A
E COMO QUE OREKAOA ...





UM!! I I i 1 H HHMM I mmjmmmmmlÊmmim̂ m
O que já era bom, agora ficou melhor... ESPADA SELVAGEM com 84 páginas












