




Stan Lee apresenta
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& O PALÁCIO DO PRAZER

Ao salvar uma mulher da morte, Conan conquista o direito de

penetrar nos segredos de um palácio, onde tudo pode ser obti-

do — inclusive a morte! Uma aventura na luxuriante corte de

Shadizar.

Por Michael Fleisher, lohn Buscema e Ernie Chan

Oale Eaglesham estiliza ocimério em traços dilacerantes.

A história delirante de um mago que tenta invocar Sonja, mas

termina conjurando cinco diferentes guerreiras. Uma homena-

gem à sonjamania, assinada pelo autor que forjou as formas

definitivas da heroína de Robert f . Howard.

Por Frank Thorne

E3 PORTFOLIO

ES O FEITICEIRO E A GUERREIRA

E3 PERGAMINHOS HIBORIANOS

A indispensável seção dos aplausos.

Capa: loclusko



aiha, ó príncipe, que, entre os anos quando os
oceanos tragaram Atlântida e os anos quando
se levantaram os filhos de Aryas, houve uma

era inimaginada, repleta de reinos esplendorosos que se
espalharam pelo mundo como miríades de estrelas sob o
firmamento. Nessa época surgiu Conan, da Ciméria, de
cabelos negros, olhos ferozes, mãos sempre crispadas
sobre o cabo de uma formidável espada, pronta a ser
brandida na luta, sobre quem as tribos kushitas canta-

ram inúmeras lendas. Quis o destino que o bárbaro se

tornasse rei do mais arrogante reino da Era Hiboriana,
mas somente após uma vida de privações, nas mais ár-

duas ocupações disponíveis para um cimério, jogando
sua vida na ponta de uma espada sempre que o paga-
mento compensasse."

Crónicas da Nemédia
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As montaiihas
da Ciméria ficam
cada vez mais
distantes, à me-
dida que Conan
cavalga para o
Sul. Èm suas an-
danças, ele aca-

ba chegando à
cidade de Shadi-
zar, capital mal-
dita de Zamora.

































































































A história que você está prestes a ler é uma alegoria aos anos da sonjama-

nia. O poder, a magia e a majestade da espadachim hirkanianu inspiraram, em
sua ascendência ao estrclato, uma profusão dc camisetas, buttons, pósteres,

vídeos, gravações e, o melhor de tudo, concursos de sósias. Essa brincadeira

logo se transformou num show de teatro, estrelado por cinco Soiijas e um ma-

go. Entre as raivas, a mais bela era Wendy Pini. que depois iria se tornar a cs-

critora-artista dc ElfquesL O mago, por sua vez, era Frank Thonie.

Nos dias que antecederam as aventuras du mulher guerreira, Thonie traba-

lhou em inúmeros personagens, sem obter reconhecimento. Começou dese-

nhando quadrinhos românticos, aos 18 anos. Aos 21, foi contratado pela King

Features para produzir as tiras diárias de Peny Mason. Xos 15 anos que se

sucederam, ele desenhou Flash Gordon, Jim das Sc/vas, Besouro Verde e

Tom Corhett, Spacc Cadet. Aos anos 60, realizou adaptações de âhnes e os

primeiros trabalhos para a DC, incluindo Korak, o Filho de Tarzan, Toma-
lunvk, Encmy Açe c Hawk, o Filho dc Tomahawk.

Tudo mudou da noite pro dia, com um telefonema dc Roy Thomas, cm
1974, convidando-o para desenhar a nova revista de Sonja. Thorne nunca ha-

via desenhado mulheres sensuais. Mas sua Sonja desencadeou nos leitores

uma paixão tão ardente que sua revista chegou a vender, por um momento,

maisdoqueCónan.

A experiência de Sonja firmou de maneira definitiva o estilo de Thorne. Des-

de então, ele só se eux-olvcu com heroínas. No início desta década, publicou a

controvertida Gliita ofAlizarr, na revista 1984, da Harreii, que explicitava to-

da a violência e sexo subentendidos de Sonja. Seguiram-se Lami, para a

Ileaw Metal, Danger Rangerei te, para a Xational Lampoon, Moonshinc
McJuges, para (ine\itavclmcnte) Playboy, e Rihitl, mini-séric da Cómico. Um
universo de guerreiras ruivas c loiras apocalípticas — reunido nesta página

— explorado, delirantemente, na próxima história, uma aventura imaginária

no mágico universo de Frank Tliorne.
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Fiquei extremamente contente

ao comprar a Espada Selvagem
de Conan 58. Vocês voltaram
com as histórias retiradas da
Savage Sword, que possui um
material mais longo, elaborado
e adulto. A saga da Rainha da
Costa Negra foi legal, mas as

aventuras retiradas de Conan
the Barberian são mais sim-

ples, justamente pelo fato de a

revista ser menor e a trama de
cada edição ser concluída mais
rapidamente. A arte também é

simples, por ser um material

preparado para receber tinta.

Agora, só falta o Conan Rei. Já
está na hora de vocês lançarem
este material. Por que não pu-

blicam uma nova revista? E que
tal mais coisas do Kull e da ma-
ravilhosa Sonja?
WANDO ALEXANDRE ALVES
R. St.' Amélia, 50/804, bloco 2
20260 - Rio de Janeiro - RJ
A maravilhosa Sonja está ten-

do tratamento especial na no-

va fase da Espada Selvagem.
Kull está para voltar a qualquer
momento. E Conan Rei... Será
que devemos revelar e correr o
risco de invocar a maldição de
algum deus estigio? Bem, di-

gamos que uma surpresa
aguarda os leitores em 90.

Depois da saga da Rainha da
Costa Negra, a Espada Selva-

gem 58 arrasou! A pintura de
Val Mayerik — que sombrea-
mento, o cavalo parece vivo!
— tá incrível! O equilíbrio en-

tre os desenhos, luz e meios-
tons é fantástico! O portfolio...

simplesmente um desbunde!
Quanto à arte de Gil Kane, não
tenho muito a argumentar, afi-

nal, Gil Kane é Gil Kane...

AIRTON MARCELINO
R. Vereador João M. Galdi, 138
13970 - Itapira - SP

Eu não sou um leitor assíduo
das aventuras de Conan, mas,
depois de dar uma olhadela na
ESC 58, não pude deixar de
comprá-la. Os desenhos de Val

Mayerik são ó-t-i-m-o-s! Espero
que publiquem mais histórias

do cimério com desenhos dele.

A ESC 58 é um dos gibis que
não vou me desfazer nunca.

SÉRGIO PAULO EUFROSINO
R.Anhaia, 607
09280 -St. Andre -SP

Maravilhosa, estupenda! Acho
essa revista demais! Sou apai-

xonada pelo Cimério de Bron-

ze. Por Crom! Ainda bem que a

saga daquela Rainha da Costa
Negra acabou. Eu prefiro que o

Conan esteja com uma mulher
diferente a cada aventura.

MARIA LANA BANDEIRA
R. João Pessoa, 193
18045 -Sorocaba -SP

Conan irá enfrentar Thoth-

Amon novamente? Terá um
contato mais "amigável" com
Sonja? Ele, pelo menos, irá

tentar vencê-ia em combate?
Existe alguma história em que
Conan contracena com crian-

ças? Seria divertido.

ALESSANDRO ARtNO GHISELLI
R. Oliveira Melo, 71 1 , casa 2

04271 - São Paulo - SP
O que os oráculos nos dizem
pode surpreender a sua curio-

sidade mortal. Thoth-Amon
ainda vai causar grande des-

graça à vida do bárbaro. Co-

nan, por sua vez, vai continuar

se encontrando com, Sonja ao
longo de sua vida, e os dois

vào se tornar um pouco mais

do que companheiros de ar-

mas. A propósito, ele não vai

apenas tentar, mas, de fato, vai

derrotar Sonja num combate.

O que acontece depois disso?

Aguarde. Quanto a Conan con-

tracenar com crianças... que tal

os seus filhos e netos 7



Conan the Reaver, The Witch

of Acheron e Conan of the Is-

tes. Estes são os títulos das
graphic novéis de Conan lan-

çadas nos EUA. E aqui? Quan-
do vocês pretendem lançar es-

se material belíssimo?

MARCOS ALBERTO MORAIS
QNP 26, conj. X, casa 22
72235 - Brasília - DF
Você se esqueceu de mencio-
nar The Skull of Set, lançada

neste fim de ano, com histó-

rias de Doug Moench e arte de
Paul Gulacy. Esse material che-

ga às bancas em 90, na come-
moração dos 20 anos de qua-

drinhos do cimério.

Compro Espada Selvagem de
Conan, do número 1 ao 18, e a

edição 30, desde que em muito
bom estado. Pago o valor da
última edição em banca.
HUDSON C. LEÃO BORGES
R. Antenor Guimarães, 20
29040 - Vitória - ES

Estou me desfazendo das se-

guintes coleções: Espada Sel-

vagem de Conan, do 1 ao 41;

Homem-Aranha, do 1 ao 58;

Superaventuras Marvel, do 1

ao 70 e também Capitão Amé-
rica, do 1 ao 101.

JURANDIR F. DOURADO
R. Atobá, 36
05185 -São Paulo -SP

Compro as primeiras edições
da Espada Selvagem de Conan,
até o número 18, As Melhores
Histórias da Espada Selvagem
e os Almanaques Conan 1, 2 e

3. Também quero adquirir to-

das as revistas com histórias

do cimério (CA, HTV, SAM,
GHM). Tenho vários gibis Mar-
vel/DC para trocar ou vender.

CLÁUDIO ESQUISITO
R. Rui Barbosa, 2500
13560 -S. Carlos -SP

Compro, em bom estado de
conservação, as seguintes edi-

ções da Espada Selvagem de
Conan: números 6, 8 ao 29 e

32 ao 46, e a edição Especia^

em Cores 1

.

JÚLIO CÉSAR OLIVO
R. Luís de Faria, 20/32

11100 -Santos -SP

Compro, ou troco, as revistas da
Espada Selvagem de Conan; nú-

meros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, e a

quadrinização dos filmes.

JOÃO N. DAS NEVES NETO
Av. Rouxinol, 304
04516 -São Paulo -SP

Vendo As Dez Noites da l

Batman — O Messias, e O Fi-

lho do Demónio.
MAURÍCIO LOIACONO
R. Guaruva, 278/282

04807 - São Paulo - SP

Compro as Graphic Novéis 1,

2, 3, 4 e 5, e a mini-série Cava-

leiro das Trevas. Vendo a mini-

série Batman— O Messias.

TIAGO MIARI BRITO
R. Américo Miari, 166
37190 - Três Pontas - MG 7l



No próximo
número. .
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Conan aposta

sua vida com
osjogadores

de Asgalum
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