


Stan Lee apresenta:



"Saiba, ó príncipe, que entre os anos quando os oceanos tragaram Atlânti-
da e os anos quando se levantaram os filhos de Aryas, houve uma era ini-
maginada repleta de reinos esplendorosos que se espalharam pelo mundo
como miríades de estrelas sob o manto negro dos céus. Nemédia; Ophir;
Britúnia; Hiperbórea; Zamora, com suas lindas mulheres de negras cabe-
leiras e suas torres de terror e mistério; Zíngara, com regras de nobreza;
Koth, que fazia fronteira com as terras pastoris de Shem; Stygia, com
suas tumbas protegidas pelas sombras; Hirkãnia, cujos cavaleiros osten-
tavam aço, seda e ouro. Não obstante, de todos, o mais orgulhoso foi o rei-
no da Aquilõnia, 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

Conan volta a entrar na Aquilõnia encabeçando o exército da libertação contra o rei
Numedides e seu ardiloso feiticeiro, Thulandra Thuu. Enquanto isso, a ex-amante do
cimerio, Alcina, supondo que o bárbaro está morto, acaba com a vida do general aqui-
loniano Amulius Procas. Por trás de toda trama esta Thuu, que via em Procas um pos-
sível rival e o queria fora de seu caminho, assim como acreditava ter feito com o líder
bárbaro. Mas já sabemos que o mago está enganado... Conan vive! Só esperamos que
ele esteja preparado para enfrentar a ira maldita do terrível feiticeiro...



















































































































Caros amigos da Redação, estou es-

crevendo para parabenizá-los pelas

fantásticas histórias que vocês vêm
publicando na Espada Selvagem de
Conan. Eis minha homenagem...
Das montanhas geladas do norte

Que nasceu em meio a uma san-

grenta batalha

Desde criança, conheceu a violência

de um mundo cruel

Um jovem com a habilidade de uma
pantera e a velocidade de uma gazela

Este jovem é CONAN, dos cabelos

Nenhum mortal sobre a Terra mane-
ia uma espada como ele

CONAN. um m.to. ume lenda. .

Não! Muito mais do que isso. com

ANGELITA FERREIRA COSTA
Av Bernardo Saião. 644

77410 Figue.ropol.s GO

em a Espada Selvagem com aven-
jras do cimério e da Sonja? Ou, en-

io, aproveitem Aventura e Ficção

ara publicar a guerreira de fogo. E

JORGE VASCONCELOS TRINDADE
R. Henrique Morize, 195/102

20561 -Rio da Janeiro -RJ

Queria saber se a Espada Selvagem
63
WILTON CARNERO MELLO

Av, Pedro Ludovico, 152
77420- Uruaçu GO

Já que o assunto é a Espada em co-

ros, respondo proa dois. certo? Bem,

ga bárbara, na certa. Espero que
Crom tenha aberto seus olhos e sua
menfe para esta segunda aventura
em cores do também Buscema em
parceria com o DeZuniga. E não me
venha dizer que não leu esta edição,
hein? Foi ai que seu pedido foi aten-
dido, uma vez que Conan dividiu seu
espaço com a maravilhosa espada-
chim hirkaniana. O que impede Són-
ia de sair em Aventura e Ficção são
os problemas contratuais. No mo-
mento, só podemos publicar mate-
rial de quatro edições americanas, e,

entre elas, não está incluída nenhu-
ma que tenha histórias da espada-
chim de fogo. Ahi Você já teve o pri-

vilégio lou não! de ler "Templo dos

tes seções de correspondência da
Ftedação de Super-Heróis Mar-
vel/DC? Dê só uma espiada em Aven-
tura e Ficção 8. Tudo certo, agora?

Vocês dizem que fazem uma selecão
das melhores histórias publicadas
nos Estados Unidos, mas as Espa-
das 28, 29, 30 provam exatamente o
contrário, e o mau gosto se estende
pras capas, também. 0 outro pro-

blema está relacionado às datas das
aventuras do cimério... Estamos
quase no final de 87 e ainda lemos
as de 76. O fato da maioria dos leito-

res curtirem muito o Conan não sig-

nifica que temos de ler todos os epi-

sódios de sua vida, mesmo os de
má qualidade. Vocês vão ou não pu-

blicar a Saga da Rainha da Costa Ne-
gra? Temos histórias que falam de-

la, e ainda não lemos nenhum capi-

tulo. Vamos rápido, pois já demorou
demais. Muitos conanmaníacos tèm
preferência por certos artistas. No
meu caso, acho o Rudy Nebres. co-

mo arte-finalista. o melhor.
ERICKSON MACHADO DE ASSIS

RuaP-Q09,n."12G
57000 -Maceió -AL

Realmente, depois de ler essa carta,

sou obrigada_ a repetir minha frase

predileta... "O locol!" Erickson, res-

peitamos sua opinião quanto às his-

tórias da ESC 28, 29 e 30, porém,
acho que não reflete a da maioria.

Não sei... Agora, às datas... O núme-
ro 1 de Savage Sword of Conan ide
onde tiramos as histórias usadas na
ESCÍ saiu nos States em 1974. Já a
nossa Espada teve sua brilhante es-

trêia em 1984'. São dez anos de dife-

rença, certo? Então, já dã pra imagi-
nar o porquê dos leitores estarem

não? E isso não significa que elas

sejam ruins, de jeito nenhumt Pode
ter certeza de que sempre escolhe-

mos o melhor pra vocês. Até mes-
mo por uma questão de dignidade
profissional. Infelizmente, não con-
seguimos agradá-lo, e você agiu de
forma correta, colocando a boca na
-espada". A RAINHA vem ai, e não
vai demorar muito, não. Creia.



Em uma das aventuras de Salomão
Kane. na Espada 32, está escrito... "Te-

ria sido por obra da mão diabólica do
demónio ogro?". O que é ogro? Daria
pra vocês desenharem um?

RONALDO FERNANDES
Fazenda Santa Leopoldina

13260 - Morungaba - SP
Ronaldo, segundo o dicionário Au-
rélio, ogro è um "ente fantástico sm
que se fala para intimidar as crian-

ças". Veja você. então, que por ai a
coisa fica meia generalizada. Penso
que cada um tem, em sua formação
pessoal, uma idéia de como deveria
ser um ogro. O importante, sempre,
é imaginá-lo como um ser do mal,
de aparência horrenda, mesmo. Está
ai estampado o desenho de um
ogro feito pelo nosso auxiliar de ar-

te. Alvaro Omine, atendendo ao seu
pedido. Um abraço.

Gostei muito da estreia do Mercado
de Snadizar.

FÁBIO FERNANDES CRUZ
R. Joaquim Meira de Siqueira, 51

1

08200 - São Paulo - SP

Achei muito legal a idéia do Merca-
do de Shadizar,

JEAN PIEHRE M. MACHADO
R. Bento Martins, 89

A

96200 • Rio Grande - RS

Venho por meio desta agradecer e
parabenizá-los pelo novo espaço ria

revista do Conan... o Mercado de
6hadizar. Foi através dele que com-
pletei minba colação.

JORGE PEREIRA DOS SANTOS
R. Tomás Cameron, 84/101
36040 - Juiz de Fora - MG

Aham... Documentado mais um su-
cesso saído desta Redação Ique a
modéstia nos perdoei- Seria uma in-

justiça muito grande da minha parte
não dizer o nome do criador desta
seção que tanto vem agradando aos

se,., por trás das cenas, esconde-se
um amigão meu... Leandro Luigi.

Que as boas idéias lhe sorriam sem-
pre, Liu. Acho que é o desejo de to-

dos os nossos leitores, também.

Gostaria que vocês me fornecessem
o endereço completo da Marvel.

LUÍS FERREIRA DE LIMA
R. Tabuleiro, 1152

59584 - Touros - RN
É sempre um prazer atender aos pe-
didos dos conanmaniacos. Anote ai.

Luís: Marvel Entertainment Group -

387 Park Avenue South, 9th floor.

New York, N.Y. 10016.

Vocês disseram que ia ser publicada
a saga da Rainha da Costa Negra,
mas, alé hoje, não sei se a promes-
sa vai ser cumprida. Então, eu per-
gunto... Vocês vão publicá-la?

ADALTO FERREIRA CALADO
R. Clavos, 4956

78930 - Jl-Parana - RO
Sá deixaríamos de publicar esse

respeito pelos leitores e se já eatí-

véssemos babando peíos corredo-
res afora, Como nem uma coisa
nem outra aconteceu, aguarde pra

tréia dessa estonteante saga. É co-
mo eu disse pro Erickson... "Creiç."

Lucrécia Maria de Banos Freitae

MERCADO DE
SHADIZAR

To a fim de comprar a Espada Selva-

gem 2A. Tenho os números 15, 27 e

28 pra vender. Quem quiser fazer um

RAMIRES ARCOS GALVÃO
Av. Brasília, Qd. 13 -casa 13

78090 - Cuiabá - MT

Vendo, troco, faço rolo com qual-

quer número do Conan, antigo e

Sa
MIGUEL RAMIRES

Telelone-(011)563-6084

Vendo uma coleção completa da Es-

pada (incluindo os números espe-
ciais e os coloridos). Aceito propos-
tas de todos os tipos.

NlLTON CARLOS CANHETE
R. Ramalho Ortigão, 703

7905S - Campo Grande - MS

Compro os números 1, 5, 7, 9 ao 15
da Espada e mais Heróis da TVe Su-
peraventuras Marvel com histórias

docimério.
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

R. São Bento, 48
11010 - Santos - SP

Tenho quase todos os números da
Espada, faltando somente o 10. Tro-

co postais, jornais ou totós, de pre-

ferência com o pessoal do nordeste,

CARLOS ROBERTO CORREIA
Caixa Postal 90535

25621 - Petrópolis - RJ

Marvetes e todos os viciados em
quadrinhos, vejam o que tenho e
quero vender: ESC 1 ao 28, 33 e 34
(mais o número em cores); Hulk 25
ao 37; Superavenluras Marvel 15 ao
55, e muito mais. Vendo para pes-

comprador envie um vale postal ou

q 086
V |UAN p ARRAES

Av. Pedro Miranda, 410
66000 -Belém -PA

...tendo, antes, é claro, ligado para
(091)233 4041, reservando os exem-
plares.

Quero trocar o Conan número 33
pelo 30.

LEANDRO DALVO CRUDO
R. André Fernandes, 165

06500 - Santana de Parnaíba - SP

Vendo Conan do 1 ao 31 e mais
duas edições especiais iquadriniza-

ção do filme e Conan Cor 1) pra
quem der mais,

DAVID RAGO
R. Cantagalo, 491

03319 - São Paulo - SP



























Um NOVO REI
toma posse
da poderosa

AQUILÔNIA! E
sua COROAÇÃO

será no
próximo mês.

Partícipe
deste evento!
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