


Stan Lee apresenta:

COMIN
BãRBaRO

H LÓTUS-NEGRO

Conan defronta-se com duas gangues de traficantes de uma
planta alucinógena para tentar salvar a vida de seus compa-
nheiros piratas, remanescentes da Irmandade Vermelha.

Por Don Kraar e Ernie Chan

jjj UM CONTRA TODOS

Kull relembra os tempos em que era um gladiador em Valúsia,

numa história de traição e vingança.

Por Charles Dixon e Val Semeiks

EH A BRICA

Um brinde ao reinado de Kull inicia uma acalorada discussão nu-

ma taverna valusiana, que culmina com a participação dos pu-

nhos do própriosoberano e a destruição do estabelecimento.

Por Charles Dixon e Ernie Chan

BI PERGAMINHOS HIBORIANOS

O oráculo dos leitores selvagens

Capa: OVI



\\ liba, ó príncipe, que, entre os anos em que os

JBSkoceanos tragaram Atlântida e os anos em que&&r 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. Nesta época surgiu Conan, um bárbaro de
cabelos negros, olhos ferozes, saqueador, ladrão sagaz, as-

sassino frio com gigantescas crises de melancolia e não
menores fases de alegria, mãos sempre crispadas sobre o

cabo de uma formidável espada, pronta a ser brandida na
luta, para humilhar os frágeis tronos da Terra."

Crónicas da Nemédia









































































































































Gostaria de parabenizá-los pe-

ta forte carga de aventura,

energia e.emoção que recebe-

mos todos os meses na revista

Espada Selvagem de Conan.

Nos outros números, vocês

disseram que ela ia melhorar

cada vez mais. Falaram bem.

Só uma coisa: Conan virou rei

em ESCAO. E agora? Vocês não

vão publicar a saga de Conan
Rei? Termino pedindo mais

Sonja e Kull para todos os ad-

miradores dessa fantástica pu-

blicação.

JOÃO RICARDO P.DOS SANTOS
R. Projetada, 150, casa 2

11065 - Santos - SP

Tudo pelos leitores: Conan
Rei já está no quarto número.

Sou um conanmaníaco assí-

duo, mas, por Crom, o que foi

que aconteceu com as histó-

rias de Salomão Kane e de

Rei Kull? Será que eles caí-

ram no esquecimento?
ALCIMAR GOTTSCHILD
R. Alcides Munhoz, 864
80510 - Curitiba - PR

Kull continua em campo; Sa-

lomão Kane, no aquecimento.

Eu era fanático por histórias

bárbaras do cimério, até que
muitos leitores pediram a sa-

ga da Rainha da Costa Negra
e vocês tiveram que publicá-

la. Quarenta e dois capítulos,

eu não tenho paciência para

tanto. Imagino a água morna
que deve estar a revista ago-

ra, já com dois anos de saga.

LOURENÇO S. P. FILHO
Sítio São Geraldo, s/n."

35115 - Marilac - MG

Água morna, hein, pedra dura?

A respeito da origem do' ci-

mério, eu sei que ele nasceu

num campo de batalha e que,

quando criança, viu seus pais

serem assassinados por vani-

res. Em ESC 61, sua irmã (pe-

lo que sei, ele não tinha ir-

mã!) disse que os diarmids

mataram seus pais durante

os anos em que ele cavalgara

pelo mundo hiboriano. Por

que essa confusão? Vocês
poderiam publicar num futu-

ro próximo a novela A Hora
do Dragão, escrita por Robert

E. Howard e publicada na len-

dária Weird Tales?

LENO DE JESUS G. PERES
QNM 38, Conj. E2, casa 6, setor

M Norte
72145 - Brasília - DF

Conan tinha uma grande fa-

mília. E a maneira como seus
pais morreram nunca foi es-

clarecida por Howard. A con-

fusão que você pode estar fa-

zendo diz respeito à versão
cinematográfica. Ela não faz

parte da cronologia oficial do
cimério. A Hora do Dragão?
Essa é exatamente a história

que abriu o novo título hibo-

riano da Abril Jovem: Conan
Rei. O terceiro número dessa
publicação traz, inclusive,

uma matéria especial sobre

como A Hora do Dragão qua-

se se tornou a única novela

de Conan escrita por Howard.

Apesar da Rainha da Costa

Negra, nada se compara às

histórias em que o bárbaro

aparece sozinho. Há cinco

anos, eu comprei ESC A com
a história A Ilha dos Desespe-

rados, sem sombra de dúvi-

da, a melhor história que já li,

onde os desenhos primoro-

sos de John Buscema e Alfre-

do Alcala deslancham sem
medo. Coisa de cinema. E cla-

ro que todas as histórias do

bárbaro são bárbaras, mas eu

li A Ilha dos Desesperados 15

vezes nesses cinco anos. De-

pois dela, a história que mais

me agradou foi a da ESC 61.

Mais uma vez, o cinema pare-

cia ser enquadrado na revis-

ta. Por isso, eu peço que nun-

ca parem com esta obra-pri-

ma dos quadrinhos. Busce-

ma, Chan, Smith e tantos ou-

tros são todos ótimos.

AIRTON MARCELINO
R. Ver. João M.Galbi, 138

13970 • Itapira - SP

Os fãs de Buscema e Alcala

não podem perder o lança-

mento de Conan, o Bárbaro

Especial 3, uma edição total-

mente dedicada ao trabalho

dos dois artistas, e que traz, de
quebra, a primeira história pu-

blicada na Espada Selvagem.

Esta revista é um barato! Ado-
ro as histórias e os desenhos,

principalmente os de Ernie

Chan (como o portfolio da ESC
58). Estou esperando pra saber

quando vai sair Conan Rei, e

gostaria de saber se o sacana

do Roy Thomas acabou mes-
mo com Fafnir no Cerco de

Makalet.

NIASI ABDO
R. Dr. José de M. Revinde, 95

05517 - São Paulo • SP

Não, o sacana do Roy Tho-

mas ainda não matou Fafnir.

Breye teremos noticias do va-

nir. E que tal o novo portfolio

de Ernie Chan nesta edição?



Parabéns por Conan, o Bárba-
ro - Em Cores 5, com a saga
do Cerco de Makatet. A histó-

ria é excelente, e a arte, uma
das melhores que já vi. Além
disso, as cores são magnífi-
cas. Por favor, publiquem
mais histórias desenhadas
por Barry Smith! Quais os
prémios ganhos por essa sa-

ga? Robert E. Howard criou

Conan através de livros? É
possível encontrá-los no Bra-

sil? Por qual editora? Vocês
lançarão alguma graphic no-
vel com Conan?
FREDERICO SILVA A. VILAR
R. Flemington, Q. 2, L 10
75510 -Goiânia -GO

1) Os prémios foram Harvey e
Jack Kirby, conferidos a toda
primeira fase da revista Co-
nan, the Barbarian, de Roy
Thomas e Barry Smith. O Cer-
co de Makalet faz parte dessa
fase de publicação. 2) Ho-
ward criou Conan na revista

Weird Tales, que trazia histó-

rias fantásticas em capítulos.

Esse tipo de publicação é co-

nhecido como pulp. 3) Na Eu-
ropa, Japão e nos EUA, vá-

rias histórias seriadas foram
reunidas em livros. Não há
nenhum livro de Conan edita-

do no Brasil. 4) Conan, o Bár-
baro - Em Cores 7, que será
lançado em julho, traz a mais
nova graphic novel do cimé-
rio: The Skull ofSet, de Doug
Moench e Paul Gulacy, a
mesma dupla de Slash e
Mestre do Kung-Fu.

Muitos leitores perderam o
primeiro número da Espada
Selvagem. Por isso, gostaria

que vocês a republicassem
numa edição especial, com a
mesma capa de Earl Norem.
Uma idéia: o próximo Conan,
o Bárbaro Especial podia ser

assim. Aposto que a maioria
dos leitores iria adorar.

ANDRÉ LUIZ POFFO
R. Belo Horizonte, 764
89025 - Blumenau - SC

Adivinhe o que te espera em
Conan, o Bárbaro - Especial 3?

Estou interessado em com-
prar as revistas Espada Selva-
gem de Conan do número 1

ao 34, mais o número 1 de
Conan, o Bárbaro - Em Cores
e as revistas Conan, o Bárba-
ro e Conan, o Destruidor.

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

Conanmaníacos loucos que
estiverem dispostos a barga-
nhar: troco ESC 9 e 12, todas
em perfeito estado, pela ESC
2. Troco também, ESC 1 0 pela
16. Oferta que ocorre só uma
vez em cada era hiboriana.

JOÃO PIMENTEL NETO
R. Gonçalves Ribeiro, 958
08080 - S. Miguel Paulista - SP

Por Crom, não vou apenas
pedir, vou exigir que apareça
algum conanmaníaco louco
que queira vender as edições
da Espada Selvagem de Co-
nan de 1 a 25, mais a quadri-

nização do filme Conan, o
Destruidor.

JACKSON G. NASCIMENTO
Travessa São José, 1 .950

68745 -Castanhal -PA

Compro as seguintes cole-

ções completas e em bom es-
tado: Espada Selvagem de
Conan ípreto-e-branco e em
cores). Grandes Heróis Mar-
vel. Super Powers, Watch-
men e Heróis em Ação.
LUÍS A. DO NASCIMENTO
R. Dr. Antônio Bento, 230/44
11075 - Santos - SP
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