


Wf Drácula é uma
ffiistória de amor e

morte cheia de

sensualidade.

Aqui. nesta

Graphic Álbum,

traduzida em forma

de pura poesia.

As ilustrações,

aquareladas. são

verdadeiras obras de

arte para você ler se

envolvendo com
cada cena.

Drácula é perfeita

harmonia entre

palavra e imagem.
Prepare-se para o

inusitado.

• Álbum ilustrado adulto

Finíssimo acabamento gráfico

• Publicação inédita no Brasil

DRÁCULA
VOCÊ VAI SE ARREPIAR



Stan Lee apresenta:

O BâRBaRO

B TERCEIRA VISÃO

Um teste de maturidade aguarda Conan na escolta de uma ca-

ravana liderada por um homem misterioso. Uma jornada ru-

mo ao desconhecido, entre demónios, luxúria e magia negra.

Por Roy Thomas, Ernie Chan e Alfredo Alcala

Augúrios, sinais e profecias. O oráculo que responde às ansio-

sas dúvidas dos leitores.

Capa: Steve Hickman

No árido mundo hiboriano, o passado e o presente de Conan
colidem, num drama alimentado pelo remorso.

PorL. Yakata, Michael Dochertv e James Baldwin

Lendas tão antigas quanto a Atlântida contam histórias sobre
mulheres que se transformaram em felinos mortais. Mais do
que lendas, a marca da pantera é uma ameaça real à vida do
soberano de Valúsia.

Uma traiçoeira aventura estrelada por Kull.

Por Charles Dixon e Dale Eaglesham

El PERGAMINHOS HIBORIANOS

El A DÍVIDA DO GUERREIRO

fã O PRESENTE DO REI PIRATA
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aiba, 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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A revista Conan, o Bárbaro —
Especial vai ser semestral ou
anual? Como se chama a saga
depois da Rainha da Costa Ne-
gra? O que acontece depois do
coroamento de Conan como
Rei da Aquilônia? As capas
têm alguma coisa a ver com as

histórias? Por que as revistas

aumentam tanto de preço? Vo-
cês têm a previsão de quando
as revistas do Conan vão aca-

bar? Ou elas não têm fim?
LEANDRO JOSÉ NOGUEIRA
R. Amazonas, 61/1502
30180 - Belo Horizonte - MG

Saiba, ó Príncipe, que a revista

Conan, o Bárbaro — Especial

chega às bancas de quatro em
quatro meses. A nova saga da
Espada Selvagem, que intro-

duz o mais terrível vilão da era

hiboriana, sai apenas no próxi-

mo semestre. A saga de Conan
Rei está chegando às bancas
em uma nova revista superbár-

bara. As capas, na atual gestão
da ESC, iniciada na edição 58,

têm tudo a ver com as histó-

rias. As revistas aumentam de
preço por causa da inflação, E
Conan não vai acabar enquan-
to tiver tantos leitores exigen-

tes como vocês.

Sou um Conanmaníaco novato

e, quando comecei a ler as
aventuras do cimério, já havia

acontecido o seu encontro

com o Rei Kull. Gostaria de sa-

ber quem foi o vitorioso, em-
bora tenha certeza de que o ci-

mério ficou de pé. Vocês vão
republicar os números atrasa-

dos da ESC?
RICARDO SÁ RIBEIRO
R. Luís A. G. Carvalho, 537/702
41820 -Salvador -BA

Conan realmente ficou em pé,

ganhando o combate por pon-
tos em seu primeiro e único

assalto. Claro que, no final, to-

dos ficaram amigos. As histó-

rias antigas do cimério são re-

publicadas na revista Conan, o
Bárbaro — Especial.

Crom me perdoe, mas a Espa-

da Selvagem de Conan está

demais. A propósito, Conan já

teve uma filha? E o cimério, já

teve alguma outra paixão mais

forte do que a por Bêlit, a Rai-

nha da Costa Negra?
ANDRÉ GOMES DE LIMA
R. Papa João XXIII, 227
12500 - Pedregulho • SP

Crom perdoa, mas já não se

pode dizer o mesmo dos deu-

ses estígios, que querem aca-

bar com o reinado de Conan. A
propósito, a família do cimério

vai surgir, em breve, na nova
revista Conan Rei, onde o bár-

baro viverá sua paixão definiti-

va com uma escrava nemédia.



Quero parabenizá-los pelo ex-

celente trabalho que vocês
vêm realizando. Porém, nem
tudo é perfeito. Refirome-me
ao atraso das revistas, que es-

tão demorando a chegar às
bancas. Aproveitando, quero
dizer que a história da Espada
Selvagem de Conan 59 está
muito bem escrita e elaborada.

Uma das melhores que eu já li.

Bruce Jones está de parabéns
na sua estréia como argumen-
tista do cimério, superando até
mesmo, na minha opinião, o
grande Roy Thomas.
ROSIVAL A. J. DOS SANTOS
Loteamento Bela Vista do lo-
bato. Quadra 12, Lote 8,

Alameda A-10, n.° 21
40510 -Salvador - BA

A verdade é que enfrentamos
algumas dificuldades devido
ao acúmulo de serviços gráfi-

cos decorrente do grande nú-
mero de publicações especiais

de fim de ano. No momento
em que você estiver lendo esta

coluna, a situação já estará

normalizada. Em relação a Bru-
ce Jones, você não pode dei-

xar de ler a Graphic Novel Are-
na, de sua autoria, que está

nas bancas. E, ainda este ano,

o Graphic Álbum Sommerset
Holmes. Sem esquecer que
Bruce Jones continuará a bri-

lhar nas páginas da Espada
Selvagem de Conan.

Sou leitora da Espada Selva-
gem e fiquei muito triste com
o final da história de Conan e

Bêlit. Gostaria que tudo fosse
apenas um pesadelo. Por fa-

vor, continuem a saga de Bêlit.

Somos dez pessoas aqui em
casa e temos a mesma opi-

nião: queremos Bêlit de volta!

IOLANDA FREITAS JAMANDI
Caixa Postal 179
65900 - Imperatriz - MA

Ok, você venceu. Bêlit vai voltar

em Conan, o Bárbaro — em Co-
res n.° 6. O que isso significa?

Você não perde por esperar.

|
MERCADO DE SHADIZAR
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Vendo Espada Selvagem de
Conan, do número 41 ao 58, ao
preço do último exemplar na

banca. Vendo também Aventu-
ra e Ficção do 12 ao 18.

MARCELO SÁ DA SILVA
Av. Germário Dantas, 273/106
22735 - Jacarepaguá - RJ

Compro a Espada Selvagem
de Conan do número 1 ao 27,

Conan, o Bárbaro — em Cores
1 e todos os números de He-

róis da TV e Superaventuras
Marvel com histórias de Co-

nan, bem como todos os Espe-

ciais do bárbaro, inclusive as

quadrinizações dos filmes.

AUGUSTINHO TORNELIO
R. Dr. João Abílio Gomes, 231

18670 - Areiópolis - SP

Compro ESC do número 1 ao
34, mais o número 1, colorido,

e as quadrinizações dos filmes.

MARCO AURÉLIO Z. MUNHOZ
Av. Campos Sales, 132
15200 - José Bonifácio - SP

Gostaria de adquirir a Espada
Selvagem de Conan 59. Não
consegui comprá-la porque a

edição se esgotou no instante

em que chegou à minha cidade.

TEREZA MACHADO SILVA
R. Heli Barcelos, 20
37925 - Piúi - MG



Os anos de ouro do

soberano bárbaro

CONAN REI
A saga que os leitores pediram

numa nova revista mensal em cores
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