


^ ^ alba, ó príncipe, que, entre os anos em que os oceanos tragaram

Atlântida e os anos em que se levantaram os filnos de Aruas, houve

^^*W uma era Inlmaqlnaia, repleta de reinos esplendorosos que se espa-

lharam pelo mundo como miríades de estrelas sob o firmamento. Nessa época, sur-

giu Conan, da Clméria, sobre quem as tribos kushltas cantaram inúmeras lendas.

Quis o destino que o bárbaro se tornasse rei do mais arrogante reino da era hlbo-

rlana, mas somente após uma carreira de privações, nas mais árduas ocupações dis-

poníveis para um cimério. Conan foi ladrão, pirata, soldado e mercenário, jogando

sua vida na ponta de uma espada sempre que o pagamento compensasse. Contudo,

houve vezes que o fio do aço lhe trouxe apenas arrependimento"

Crónicas da Nemédlo



Stan Lee apresenta:

BãRBBRD

B AS CRIANÇAS DE RHAN

Sob ataque de uma horda picla, Conan penetra numa região
maldita, onde, acidentalmente, causa a morte de uma mulher.
Arrependido, ele decide adotar uma estranha menina, que
julga ser a filha, sem saber que está recolhendo um súcubo
como companhia.
Por Bruce Jones, lohn Buscema e Ernie Chan

Conan posa para Cil Kane

EEJ A CRIATURA DE BAL-SAGOTH

Segunda e última parte da saga de Bal-Sagoth. Conan e Fafnir

descobrem que os aliados de uma luta podem se tornar os
inimigos da próxima.

Por Roy Thomas e Gil Kane

E3 PÓSTER

PÓSTER

Outra pose selvagem, por Cil Kane

ES PERGAMINHOS HIBORIANOS

A seção dos escribas

capa: Earl Norem
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Estupendo! Maravilhoso! Fi-

quei de queixo caído quando
vi a edição especial de Conan
nas bancas. Cheguei a pensar

que fosse um livro. A história

estava excelente... Sou leitor

das revistas Marvel há algum
tempo, mas só agora comecei

a colecionar ESC. Por isso,

achei ótimo que vocês inicias-

sem as republicações. Não só

eu, mas muitos outros leitores

desconhecem as primeiras

aventuras do cimério. E que
papel, hein? Será que há pos-

sibilidade de vocês lançarem

uma graphic novel do Conan?
MARCOS LARIUCCI LYRIO
R. Rio Juruá, 29
24400 - São Gonçalo - RJ
Obrigado, obrigado. Modesta-
mente, concordamos com
seus elogios. Quanto à graphic

novel... fique certo de que os

leitores vão ter muitas surpre-

sas em 1990. Afinal, Conan es-

tará comemorando 20 anos de
quadrinhos.

Ao ler Conan Especial, vi que
as histórias eram repetidas.

Não seria possível republicar

os primeiros números da Espa-
da Selvagem nas próximas edi-

ções? Afinal, existem muitos
leitores que perderam esses
números e que gostariam de
conhecê-los, assim como eu.
ADALBERTO SOUZA COSTA
Av. Ubaítaba s/n."

45660 - Ilhéus - BA
Você tem razão. Muitos leito-

res têm escrito pedindo a ree-

dição de ESC 1, 2, 3, etc, bem
como as quadrinizações dos
dois filmes do cimério. Esses
pedidos serão atendidos na
medida do possível.

Vocês continuarão publicando
histórias da revista Conan the

Barbarian, ou as da saga da
Rainha da Costa Negra foram
as últimas? Falando nisso, por
que vocês não publicam mate-
rial das revistas Conan the
King e Conan Saga?
VALM IR MARQUES DA SILVA
R. Alexandre de Gusmão, 67
79900 - Ponta Porã - MS
Tenho certeza de que as me-
lhores histórias de Conan the

Barbarian continuarão a ser
publicadas. As histórias de Co-
nan Saga, por sua vez, não são
inéditas, mas republicações de
clássicos dos anos 70. A saga

de Bal-Sagoth, que se encer-

rou neste número, foi extraída

de suas páginas. Já Conan the

King... os augúrios indicam

que Mitra está do seu lado.

Empunho mais uma vez minha
caneta para parabenizá-los pe-

jo brilhante trabalho que vem
sendo executado em ESC. Es-

tou gostando muito da saga
da Rainha da Costa Negra,
mas, assim como numa nove-
la, sinto que ela já ultrapassou

o meio e se encaminha para o
fim. Aliás, particularmente, eu
gostava mais quando Conan
vivia sozinho. Suas aventuras
eram mais cheias de "tchan",

mulheres seminuas, luxúrias,

violência e barbarismo.
AIRTON MARCELINO
R. Vereador João M. Galdi, 138
13970 - Kapira - SP
Em que bola de cristal estígia

você vislumbrou as brumas do
futuro? Quis o destino que o
amor de Conan e Bêlit termi-

nasse em tragédia, e que o
bárbaro voltasse a perambular
solitário pelas fronteiras hibo-

rianas. E, já que você gosta
das aventuras mais picantes,

nem pense em perder os pró-

ximos números, quando Co-
nan voltará a Shadizar, a cida-

de dos prazeres proibidos.



MERCADO DE SHADIZAR:
Sou colecionador das revistas

Marvel e DC, mas faltam-me al-

guns exemplares, porque mui-
tas revistas não chegam à mi-
nha cidade. Por isso, resolvi es-

crever e pedir à legião de leito-

res que queiram vendê-las pa-
ra me contatarem. São elas:

Watchmen do número 1 ao 4,

Graphic Novéis do 5 ao 9, e

Batman, As 10 Noites da Besta.

JOSÉ LUIZT. DE AQUINO
R.Cid Moreira, 18
29560 — Guacui - ES

Vendo mais de 250 gibis da
Marvel e DC, todos em bom
estado, preço a combinar.
GILBERTO CARLOS DA SILVA
R. 15 de Novembro, 341
54700 - S. Lourenço da Mata - PE

Vendo Aventura e Ficção 1 e 2,

Conan Cor 1 e 2, Almanaque
Conan 2 e.3, e Espada Selva-
gem do 6 ao 10 e do 14 ao 40.

OCTÁVIO JR.
R. Moaci, 794
04083 - São Paulo - SP

Nesta edição, tivemos a estréia

de Bruce Jones como argu-

mentista de Conan. Sua carrei-

ra começou nos anos 60, nas
revistas de terror da editora

Warren, Eeríe e Creepie, que
geraram, no Brasil, a revista

Kripta. Nos anos 80, ele pas-

sou a escrever para a DC e

Marvel (Conan e Ka-Zar foram
seus primeiros personagens
heróicos), até assumir o cargo
de editor na Pacific Comics
(editora de Rocketeer), onde
produziu diversas revistas, au-

xiliado por sua esposa Apríl

Campbell. Um desses traba-

lhos, Somerset Holmes, será

lançado ainda este ano pela

Abril. O mais curioso, em rela-

ção ao seu trabalho com o ci-

mério, é que Bruce Jones nun-

ca sucumbiu ao personagem.
As aventuras de Conan por ele

assinadas são criações caracte-

rísticas de seu estilo fantástico.

Já a arte de John Buscema dis-

pensa apresentações. Ele se

tornou O artista de Conan,
dando sequência à cultuada ar-

te de Barry Windsor-Smith e
Gil Kane, transformando o
mundo da Era Hiboriana no
seu próprio. Sua entrada no
universo dos quadrinhos se
deu em 1948, através do grupo
Marveirrimely/Atlas, ilustrando

os mais variados tipos de his-

tórias, desde romance e crime,

até westerns. Junto com Jack
Kirby e John Romita, Buscema
estabeleceu o estilo Marvel,
nos anos 60, desenhando pra-

ticamente cada herói da edito-

ra com seu traço majestoso.
Conan, ao lado do Surfista Pra-

teado, é o personagem que
mais lhe atribuiu prestigio.

Mareei Piasse



No próximo
número:

Conan é cercado

por VAMPIROS!
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JANGADA
Frank Cappa vê-se envolvido pelo

misticismo dos terreiros da Bahia,

numa história emocionante, que
questiona todos os valores do

repórter criado por Manfred Sommer.
FALTA DE FORÇA

Flávio Calazans mostra o que pode
acontecer quando a população das

grandes metrópoles tem a

oportunidade de extravazar suas

frustrações e agressividade durante

um blecaute.

. SEGUNDA-FEIRA
Uma criação hiper-realista de

Salvador, com uma visão

bem-humorada da segunda-feira.

APENAS UMA BRINCADEIRA
O ténue limite da inocência e da
maldade, numa história de pivetes

que brincam à beira da ferrovia, de

Ramon Rosanas.

TIGER G-1

O jogo da presa e do caçador, numa
instigante caçada humana, onde não

há lugar para sentimentos, nem
emoções.

ADMO
De Manoel Victor Filho, 11 páginas

de pura e autêntica ficção.

E mais - em H.Q.News • informações

quentíssimas sobre o mundo dos
quadrinhos!

Não perca!

Nas bancas.




