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REVANCHE NO AUMANE - Se-
gunda parte da saga Conan Rei, on-
de mais um passo é dado pelo rebelde

de bronze em sua caminhada para
destronar o louco Numedides, atual

monarca deAquilónia. Em destaque,
um bárbaro maduro e experiente, en-
frentando lâminas, magia e traições

pela causa popular. Argumento, Roy
Thomas; arte, John Buscema e Tony
DeZufilga 05

O DEUS VIVO - Conheça Chane,
o guerreiro loiro, em uma história
desenhada e argumentada por Gil

Kane :.. . Capa - Nestor Redondo

VERDADE MALDITA - Um negro
futuro é revelado à jovem Tanya por
um visionário. Desesperada, ela quer
mudar seu próprio presente. Terá a

guerreira forças para lutar contra o

cruel destino? Argumento, Bruce Jo-

nes; arte, Jõe Chiodo ......... . . . 70

PERGAMINHOS HIBORIANOS -

Imortalizados, nesta edição, mais al-

\ guns leitores em nossa seção de
correspondência . 83



"Saiba, o príncipe, que entre os anos qua
da e os anos quando se levantaram os fil

maginada repleta de reinos esplendoroso:
como miríades de estrelas sob o manto negro dos céus. Nemédia
Britúnia; Hiperbórea; Zamora, com suas lindas mulheres de negras cabe-
leiras e suas torres de terror e mistério; Zingara, com regras de nobreza;
Koth, que fazia fronteira com as terras pastoris de Shem; Stygia, com
suas tumbas protegidas pelas sombras; Hirkânia, cujos cavaleiros osten-
tavam aço, seda e ouro. Não obstante, de todos, o mais orgulhoso foi o rei-
no da Aquilonia, que dominava supremo no delirante oeste.
Para cá veio Conan, o cimério de cabelos negros, olhos ferozes, mãos
sempre crispadas sobre o cabo de uma formidável espada pronta a ser
brandida na luta, saqueador, ladrão sagaz, assassino frio com gigantes-
cas crises de melancolia e não menores fases de alegria, para humilhar
sob seus pés os frágeis tronos da Terra."

Crónicas da Nemédia

emboscada no Alimane. rio fronteiriço, quase aniq
todo, Conan não sabe que está sendo traído pela pi

dra Thuu, braço direito do rei Numedides. Porém, c















































































































































cujo objctivo è promover a inte-

gração entre os leitores, bem tei-

mo realizar a n ot a de trabalhos
sobre Os heróis criados por Robert
F.. Howard. Os interessados de-

vem escrever para:

OSMAR VERAS ARAUJO
Av. Vise. dejequitinhonha, 2690/302

51030 -Boa Viagem PE
Hft/iílti iluíii. jsiK llwi sorltt

Na Espada 29. vocês an
o Canan vai enfrentar um ser .sa-

tânico na cidade de Ga*al, mas
quem enfrenta o bichinho é o
Amalric. e não o Conan,

RAFAEL MUN1Z MORI
R. Nina, 19

07160 -Guarulhos -SP

Na edição 30 de Conan, o índice

fala de um mercenário que viveu

ao Indo do bárbaro de nome Aluiu-

lic. Porém, na história, seu nome
aparece como sendo Amalric. já na
Espada 24, página 15, Conan diz

que Bèlil era uma mulher pirata.

Km Aventura e Ficção 4. em o "Ti-
gre da Atlântida", está estrito que
Kull encontrou Conan, Sonja c
um homem espadachim chamado Be-

tti. Me expliquem issof

EDNY STENICO CAPARROZ
Usina Bom Reliro

13360 - Capivari - SP
Er...M por partes, eerío.Ra/ael e

Edns? Pois bem, m ffiVtreiro desle

anu, houve uma mudança de editores

na iiuMí Redução. Lu, então editoro

da DC e da Espada Selvagem, pas-

odesst o Ler.

droLuigi. Porém, nessa transição, jal-

dais, ea(... aconteceram alguns peque-

nos equívocos. \'a verdade, quem en-

frenta o satânico ser é AMALRIC,

lição valeu,

segundo troca de eddores

quando o Leandro passou o Coi

Quanto a Bêlit, no texlo de Aventura

e Ficção acenas dissemos: "... e um
espúdaclnm conhecido como Bêlit!".

língua portuguesa nos deixa um lauto

lh,te> o Bêlit nu ,aga "A RAINHA
DA COSTA NEGRA", iodas as

suas mais sutis duvidas quanto oo sexo

desle espadariam irão por terra abai-

xo. Aguarde a edição 41.

Antigamente, a Marvel assinava

Marvel Comics Group. Agora,
passou a ser Marvel Entertain-

ment Group. O que aconteceu,
afinal de contas?

RENATO ¥. E SILVA
Praia da Olaria, 81 1 • ap. 201

21910-RiodeJaneiro-Rl
A Marrei Comin Group fui tompJ-
da, algum tempo atrás, pela New
World rietures. Assim, sua razão so-

cial passou a ser Marvel tnlertain-

Marvel extrapolaram os quadrinhos,

lieis de entretenimento, como desenhos

Alô, pessoal da Editora Abril que
curte, assim tomo eu. a Espada Sel-

vagem de Conan. Gostaria de sabei

oequ< o pra r.

ponder a todas as cartas que são
enviadas à Redaçào. Como Funcio-

na? Vocês lêem iodas, ou as cartas

não são tantas assim como imagi-
no'- Ah! Mais duas coisinhas... dei-

xei de apreciar treze obras do ri-

lério (do número 1 ao 13). Como
ido ( oleei, inador. não me confor-

to com a micção incompleta, e

usto. inconsolável, o complemen-
ta Os desenhos enviados pelos co-

PATRICIA SKREESKY BORGES
R. 7 de Setembro, 480

97400 - São Pedro do Sul - RS

abrir Iodas as 3.000 c

Chegam a cada mês. t.

MERCADO
DE

SHADIZAR
Procura-se:

Todas as revistas onde, ocasional-

mente, saíram hisuirias do Conan,
sua primeira história, sua origem,

etc. E também os números da ESC
01 a 03, 05 a 12 c M a 21. Façam
seus preços e entrem em contato

comigo.
LORl FRIEDRICH SCHEFFER
Caixa Postal 255
97040 - Santa Maria - RS

Gostaria de entrar em toniato

com colecionadores da Espada Sel-

vagem de Conan QuC queiram ven-

der os números 1,2, 8, 9, 10 e 14,

desde que estejam em bom estado.

ADELINO DÉ O. AMARAL
R. São Miguel. 335 805 - BI. 3

20530 - Rio de Janeiro - RJ



CONAN REI

Nas mãos de Mitra,
o destino faz com
que o líder bárbaro
cruze com estranhas

criaturas em sua
caminhada para o
trono de Aquilônia.
Serão essas criaturas
ainda piores do que
os vis seguidores

de Thulandra Thuu?
Não perca!
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