


Stan Lee apresenta

BãRBaRO

Q OS OLHOS DE CBHARR RJINN!

Aliado à Gralha da Neve, o corsário Bor'aqh Sharaq

parte em busca de dois olhos místicos, cujos poderes

serão usados em sua fúria vingadora contra o
bárbaro cimério

Por Michael Fleisher e Rudy Nebres

gj| PEDAÇOS DE HORROR

' enfrenta os seguidores do terrível feiticeiro Ohris

mahl
r Charles Dixon e Geof Isherhood

Q| O REI DO MAR

O reino de Kull é invadido por criaturas diabólicas

vindas das profundezas do oceano
Por Charles Dixon, Val Semeiks e Mark Schultz

FE! PORTFOLIO

Flashes do cotidiano de Conan e seus inimigos

Q PERGAMINHOS HIBORIANOS

O repouso literário do guerreiro

Capa: Earl Norem



Hj^V aiba, ó príncipe, que, entre os anos em que os
%StjSkoceanos tragaram Atlântida e os anos em que
GNí^ 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
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Por que abandonaram a tríade

Roy Thomas, Alcala e Busce-
ma? Os desenhistas Ernie Chan
e Sonny Trinidad quase não se
salvam e Gil Kane não está

com essa bola toda. Vocês de-

veriam saber que nem todas as
histórias que fazem sucesso
nos Estados Unidos podem
fazer aqui. São culturas distin-

tas. A revista, mesmo para dis-

trair, deveria educar com senso
de justiça e honra.

GILVAN
Riachuefo 241/412
20230 - Rio de Janeiro • RJ

Gitvan, você precisa compreen-
der que a sua tríade preferida

tem uma capacidade de traba-

lho limitada, e por isso não po-
deria produzir todas as histórias

do Conan publicadas atualmen-
te. Além do que, outros leitores

até preferem o Ernie Chan, o Tri-

nidad, o Gil Kane e outros auto-
res. A gente sabe das diferenças

culturais entre o Brasil e qs EUA,
e concordamos que nossa revis-

ta deve transmitir um senso de
honra e justiça. Não nos aban-
done, GHvan. O Buscema e o
Thomas estão no Conan em Co-
res n.° 11.

72

Venho por meio desta parabe-
nizar vocês pelo que estão fa-

zendo com a revista Espada
Selvagem de Conan, principal-

mente pelo n.° 77, que estava
maravilhoso. Gostaria que vo-
cês respondessem a minha
pergunta: quando terminará a
saga da revista Conan Rei?
CLÁUDIO R. MACHADO
R. Campos Salles, 2673
18460 -Itararé -SP

Obrigado, Cláudio, vamos ten-

tar melhorar cada vez mais.
Quanto à saga de Conan Rei,

não se preocupe. Muita água
(e sangue) vai rolar por baixo
dessa ponte.

Até que número vai a ESC ree-

dição? Por todos os deuses, re-

publiquem a coleção comple-
ta, eu vos imploro!

JOSIMAR RIBEIRO COSTA
Rua A, n.° 74
87700 - Paranavaí - PR

Por Crom, Ishtar e Mitra! A re-

publicaçào da Espada Selva-
gem de Conan irá até o fim
dos tempos! Tá pouco?

Mais uma vez venho lhes es-

crever para elogiar o bom de-

sempenho das revistas em
quadrinhos da Editora Abril,

que, para mim, são todas ver-

dadeiras obras de arte. A revis-

ta do Conan n.°76 está demais,
a capa nem se fala. Por que
vocês não fazem um poster

igual à capa e lançam numa
próxima edição? Mas que seja

colorido.

ROBERTO
R. Cef. Joaquim Franklin, 483
60510 - Fortaleza -CE

A redação agradece seus elo-

gios, Roberto. Quanto ao pos-
ter, a sugestão fica anotada.

Achei uma grande considera-

ção da parte de vocês da reda-

ção terem escrito para mim ! Fi-

quei muito comovido, pensei
que vocês não liam as cartas

que nós leitores mandamos.
Mas só que o espaço dedicado
à arte dos leitores deveria ser

um direito também, não? Afi-

nal, há mais de 20 anos que
nós lemos as histórias de Co-



nan e mais a Espada Selvagem.
FRANCISCO ALVES FARIAS
R. José Perin Netto, 59
13100 - Campinas SP

Claro que nós lemos as cartas

dos nossos leitores, José. E
para garantir o direito que vo-

cê requisita, vai aí publicado o
seu desenho.

THE SAU5GE

Desenho enviado pelo leitor Francisco Alves

Estou escrevendo esta carta

para comentar a história A Le-

gião dos Mortos, publicada na
Espada Selvagem de Conan n.

21, em que Conan termina pre-

so pela rainha de Haloga. Poxa,'

essa história tem que conti-

nuar! Como Conan pode termi-

nar preso? Essa é minha opi-

nião, tá legal!!? Gostaria de sa-

ber se há um sistema de assi-

natura só para as revistas do
Conan.
RAFAEL DE OLIVEIRA NUNES
Av. Afonso Pena, 280271503
79010 - Campo Grande - MS
Rafael, leia outra vez a última

página da história, onde diz:

"Está escrito nas estrelas er-

rantes que Conan escapará da
Fortaleza Hiperbórea para al-

cançar o sul, nas fronteiras da
Britúnia". Como se pode ver

pelas aventuras posteriores do
cimério, as estrelas estavam
certas. Quanto ao serviço de
assinaturas, de fato não existe.

Durante anos colecionei as
vossas edições da Marvel e da
DC. Por virtude disto, sou nes-

te momento detentor de uma
extensa variedade de revistas.

No entanto, por força de mi-

nha formação profissional, mi-

nhas leituras situam-se agora
mais na área das revistas cien-

tíficas, e por isto minhas cole-

ções completas estão agora
abertas à procura de outros
leitores. Aqui em Portugal, po-

rém, é extremamente difícil

para os leitores da Marvel e da
DC se contactarem uns com os
outros. Por isso, agradeceria

se dessem a conhecer aos
eventuais interessados que
disponho, para venda, de cole-

ções completas e em bom es-

tado de Espada Selvagem de
Conan, Graphic Novel, Capitão
América, Heróis da TV, Supe-
raventuras Marvel, Homem-
Aranha, Hulk, Grandes Heróis

Marvel, Super-Homem, Titãs,

Ronin e outras. Termino felici-

tando-vos pelo magnífico tra-

balho que têm feito.

RUI MARQUES
Av. República, 177-7.* Esq.

4450 - Matosinhos - Portugal

Tel. (02) 937-2636
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