


"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...
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Venho por meio desta elogiá-los pelo
lançamento de mini-série Camelot
3000 e da graphic novel do Batmarv
Mas também sou obrigado a fazer al-

gumas críticas. Vocês disseram que
iam republicar a saga de CAMELOT
3000 sem os cortes que ocorreram na
primeira publicação em Batman 11,'

série) e Superamigos. Só que, no pri-

corte na última página! Achei lamen-
tável! E tem mais: a graphic novel do
Batman deveria ter sido lançada co-

mo número especial, uma vez que
seu tamanho difere dos outros núme-
ros da série. Vocês estão misturando

ALEXANDRE DELUNERO
R. Rui Pinto, 51

05624 - São Paulo • SP

Ò. Alex' Vamos sentar e conversar.
Nós dissemos que íamos publicar Io-

das saga de CAMELOT 3000 sem cor-

tes... e cumprimos a palavra' O que
você deve ter achado estranho ê a

forma como ela chegou até os leito-

res. Para que pudéssemos compor a

mos que fazer vários recuos de pági-

nas. Por exemplo: a edição 1 trazia os
3 primeiros números e mais 3 pági-

nas do número 4, e assim por diante.

Concluindo: publicamos tcdts as 283
páginas! Quanto à graphic novel n." 5.

Batman - A Piada Mortal, nos havía-

mos dito que o que diferencia uma
graphic das outras revistas não é o
formato, mas a Qualidade. E, modés-
tia à parte, A Piada Mortal deu um
show de Qualidade!

Gostaria Que vocês me respondessem
como é feito o processo de tradução
da língua inglesa para a portuguesa.
Pelo que eu entendo de inglês (e é
pouco), muitas frases são curtas e ou-

tras compridas. Como é que vocês fa-

zem para não ultrapassar os limites

do balão?
JOÃO BENEDITO DE ALBUQUERQUE
R Tóquio, 240
18700 -Avaré -SP

Passar uma história em quadrinhos
para a língua portuguesa náo é um
processo nada fácil. A primeira etapa
é a que nós chamamos de tradução
bruta, onde o tradutor preocupa-se
apenas em fazer a versão literal. Daí,

é feita a adaptação ("copidescagem",
ou, simplesmente, "copy"), que con-
siste em tornar o texto mais fluente

para o português, padronizar os diálo-

gos llinguajar de personagens, etc) e
reduzir o texto de forma que o seu
conteúdo ou mensagem original não
se perca. Depois da adaptação, ainda
é feita a revisão Icorreção de erros

gramaticais/ para, então, íetrerarmos
os balões. Estamos entendidos, João?

Quando é que vai aparecer um resumo
da vida de Conan na ESC? Vocês vão fa-

zer uma graphic novel do Conaní
MÁRCIO SCHIAVELLI DETOLEDO
H. Dezoito de Outubro. 485 - ap. 102
20530 - Riu de Janeiro - RJ

Logo, logo. Mareio. Estamos prepa-
rando uma série de matérias relacio-

nadas ao cimério e sua era hiboriana.

Você e todos os conanmaníacos terão
acesso as famosas CRÓNICAS NEME-
DIAS, que elucidarão todas as dúvi-

porãneos Fiquem atentos, ou CROM

do piai

Na Espada 32, em MALES E CURAS,
está escrito: "De faio, Conan logo

descobriu a verdade de suas palavras

após ter enfrentado Thog, a criatura

demoníaca que assombrava os sub-

terrâneos da cidade". Essa história foi

publicada? Em que número saiu?

ADRIANO BRIAOUICIARI LOPES
R, Moacir$estari,314
02835 - São Paulo - SP

Sim, Adriano. Essa história foi lançada

em duas partes na Espada Selvagem
n.' 10: A SOMBRA DO PALÁCIO DA
MORTE e OS TENTÁCULOS DE THOG.
Conan e a escrava Natala fugiam de
um exército estigio e acabaram se per-

dendo no deserto. Após caminharem
vários quilómetros sob o sol escaldan-

te, eles chegaram à cidade de Xhutal,

onde uma estigia chamada Thaiis re

solveu oferecer Natala a Thog. Dai,

acontece aquilo que você já sabe: Co-

nan é obrigado a matar o monstro pa-

ra salvar a linda escrava.

MERCADO DE SHADIZAR:

Compro os n.°* 1 ao 10, 12 ao 19, 23 e

24 da ESPADA SELVAGEM.
TARCÍSIO E. CESAR
R. Tubarama, 66 -ap. 3
04113-SãoPaulo-SP

Desejo comprar CONAN n." 1 ao 5,

20,21,40 ao 42.

WILSOMT. SOUZA
R. Alberto Botino, 56 - Cohab 1

14870 -Jaboticabal- SP

Quero comprar GRAPHIC NOVEL n.»

1 ao 4.

RICARDO MISSON
R. Azevedo Soaras, 628
07780 - Franco da Rocha - SP

Estou vendendo ESPADA SELVAGEM
n."1 ao5,7ao 12, 14ao41.
LUCIMARDEN R. DE MORAIS
R. Pirajuba,902

38280 - hurama - MG
Vendo minhas revistas. São elas: CO-
NAN n." 13, 17, 19, 20, 25 ao 27 e 29
ao 48: CONAN COR 1 e 2; AVENTURA
E FICÇÃO n." 4, 7 ao 11; GRAPHIC
NOVELn."le2.
RAUL RODRIGUES DE SOUZA JR.

R. Dantas Bião, 759
48100 - Alagoinhas - BA

Coloco à venda minha coleçáo da ES-
PADA SELVAGEM n." 2, 4 ao 9, 12,

13, 15, 20, 21, 23 ao 29, 33 ao 43.

CARLOS LANCELOT
Caixa Postal 047
11400 - Guarujá SP

Vendo toda a coleçáo de CONAN,
mais o especial em cores n.° 1,

ISRAEL MANGRICH
R. Paraíba. 1309
85600 - Francisco Beltrão - PR

Vendo coleção completa da ESPADA
SELVAGEM DE CONAN com as duas
edições coloridas e a revista CONAN,
O DESTRUIDOR. Os interessados de-

vem ligar para (011) 292-2691 (após

as 19hs).

HEBER PENTEADO ALFARANO
Av. Celso Garcia, 15B0 -fundos
03014 -São Paulo - SP

Estou vendendo 0 INCRÍVEL HULK
n." 1, 3 ao 6, 8 ao 22, 25 ao 30, 32 ao
34, 36 ao 40e44.
ALEXANDRE C. SALOMÃO
R. Diana, 205
05019 -São Paulo SP




