


O MAGO DA ILHA MALDITA - Obri-

gados a navegar por entre águas amaldi-

çoadas, Conan e a tripulação do Tigresa

deparam-se com uma estranha ilha no

meio do oceano, onde a morte ronda até

mesmo os mais recônditos lugares. Roy
Thomas, no argumento, e John Buscema,

nos desenhos, dão ainda mais horror a es-

se episódio da Rainha da Costa Negra . 05

A RAÇA PERDIDA - Ao defender um
jovem lobo das garras da pantera negra,

Cororuc, o bravo guerreiro celta, sela seu

destino. Argumento, Roy Thomas; dese-

nhos, Gene Day e Danny Bulanadi 24

PERGAMINHOS HIBORIANOS - A
trilha mais seguida pelos conanmaníacos

44

MAR SANGRENTO - De volta, o enig-

mático Salomão Kane, em uma história de

Jo Duffy, com arte de Danny Bulanadi 45

UMA CANÇÃO PARA RED SONJA
- Situações constrangedoras e também de

muito perigo aguardam a dupla mais con-

trovertida da Era Hiboriana: Conan e Son-

ja, a hirkantana. Mate a saudade! Roy Tho-

mas e Barry Smith cuidam do enredo e dos

desenhos 54









































































que uocê pense bem nas minhas pe-

louros tá? Se a ruiva se entregasse

de corpo e alma pro cimério. todo o

mistério que enuolue essa persona-

gem iria por água abarxo. O gosti-

nho do inesperado perdena a graça.

Concorda? Vai re/Ietindo e presta

bastante atenção aos acontecimen-

tos que estão por vir. porque a hir-

kaniana uai despertar um ciúme bár-

baro em uma famosa rainha .. for

enquanto, não temos nada de con-

creto pra /alar a respeito dos perso-

nagens chados pela dupla Wendv e

Richard Pini, em Er/quest. Aguarde

nouidades. Um abraça

Comecei a colecionar a Espada a

partir do numero 20, e ho,e ,i tenho

acoleção completa. Porem, minha

sede de procura por histórias do Co-

nan nao tem lim, por isso, gostaria

de saber em que outras publicações

saíram as histórias do ameno e

quais os seus respectivos números.

Robert E Howatd escreveu algum

livro sobre Conan, também?

WAGNER DE OLIVEIRA

Casa do Estudante de Medicina

Campus USP
14049 - Ribeirão Preto - íiF

Antes do cimério de bronze ter seu

próprio titulo, suas histórias saíram

nas pdginas das reuistos: Capitão

América 42; SupetaventurasiMar-

^Tio a- 1 ao 5. 8, 11. 13; Herórs

Ta TO do 36 ao 41. 43. 47 49, 51.

54 56, 59. 62. 65, 67; Grandes

Heróis Marvel 5; Conan 1 la aua-

drinização do flme); Almanaque

Conan 2 e Almanaque Soma e Co-

nan 3. Wagner, Robert Horuard co-

meçou escreuendo as histórias do

bárbaro justamente pros iiuros. e a

partir do sucesso alcançado por eles

é que. em 1970. passamos a ter o

herói em quadrinhos. Vale lembrar

que os liun* de Hourardemm con-

sumidos em larga escala, tipo litera-

tura de massa, mesmo.

Há muito, muito tempo, num passa-

do distante, vocês anunciaram que

um encontro entre Conan e Ku» re-

sultaria "num épico quebra-pau ni-

boriano." E, até agora... nada! CA-

DÊ ESSA HISTÓRIA? Outra pro-

messa nso cumprida foi a de que

Conan conquistaria Sonja apos der-

rota-la em combate Todavia nos

encontras que houve entre eles, o

cimério sempre levou um chute no

Bueiro e a coisa «ca por isso mes-

mo Gostaria de saber se Conan vai.

de lato, conquistar a hirkanraria ou,

então, retribuir as gentilezas dela re-

cebidas, sapecando uns dois ou nós

sopapos naquela raiva neurótica.

r^usB possibiUdade de Elfquest pin-

rÍcARDOABREU CALDEIRA

Rua Buarque Macedo, 56

31010 - Belo Horizonte - MG
Ei Ricardo, que machismo é esse.

Com certeza, uocê ndo leuou em

consideração o nosso público
.

/emi-

nino as conanmaníaeas! Olha, eu

acho' que vai chooer cartas na sua

horta, reclamando dos sopapos

que você quer ver a Sonja teuan

Depois, não adianta reclamar, neta;-

Mas, vamos lá... Que eu saiba, a re-

uista do Conan ainda uai ter uma ui-

da bem longa. Então, você nao po-

de dizer que /unamos com uocê, cer-

to? O referido encontro, o do que-

bra-pau hlboriano", uai acontecer

neste abençoado ano, pois /az parte

da saga da Rainha do Costa Negra!-

Fique atento! Quanto ã Sonja... Ah.

a Sónia! Tenros uma históna dela

nesta edição. Você fã leu? Berr^ mas

não era isso que eu ia dizer... Quero

1

t o seguinte... comprei a Espada

Selvagem 2 e tive que escrever pra

elogiar as cores- Estão realmente in-

críveis. Elas foram feitas aqui ou nos

Estados Unidos? Outra pergunti-

nha... por que vocês não dào uma

revista só pro Demolidor? Afinal, ele

está dando nojo de tão bom.

JÚLIO EMÍLIO BRAZ
R. João RomarU, 139

21031 - Rio de Janeiro - RJ

As cores utilizadas na edição citada

por você, Júlio, /oram as onginais,

brilhantemente escolhidas por Mane

Seuerin, Klaus Nordby e George.

Roussos- Já que você está ligodao

no Demolidor, aposto que nao per-

deu a Graphic Novel dedicada ex-

clusivamente a esse heróu nao?

Amor e Guerra, de Frank Miller,

com desenhos de Bií! Sienkieuucz, te-

ve seu lançamento no final de março

e vai estar nas bancas no final deste

mês de maio. Porfavor, não me diga

que você ainda não leu.

^MERCADO DE SHAD12AR \

Estou interessado em comprar os se-

guintes números da Espada Selva-

gem- do 1 ao 5 e do 7 ao 9. Por fa-

vor, escrevam pra mim.

VALDIR JOSE DE OLIVEIRA

R. Solimões, 557

57000 - Maceió - AL

Peco que me ajudem a encontrar os

números 1,4.7 e 9 da Espada Sel-

vagem de Conan.

ANTÔNIO CLARET! GONZAGA

Av. S. V. Paula, 653

37160 - Campos Gerais - Mfc

Estou querendo comprar as revistas

da Espada Selvagem do numero 1

ao 21. Quem estiver disposto a ven-

der, escreva pra m™.^- „AC
ANSELMO BRANDÃO C DIAS

Av. Santa Helena. 364

45100 - Vitória da Conquista - BA













































___ xiSSMf QUE SCMJA ADENTRA A
cAmara po tesouro, uma cotsa
ESTRANHA E tenebrosa começa
A SURSia, A CRESCER E A

TOMAR A FORMA DE
t/M RÉRr/í....

os S

fwmCT—miwi mmmmmmm
JfAlAVRAS NUNCA ANTES

OUWPAS felA CR/ATURA, MAS
QUE, WSXPL/CA VELNIEN7E,

SoANI EAM/í/ARES.
















