


Stan Lee apresenta:
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UM ESTRANHO DE PELE MORENA

Uma profecia a respeito do trono da i idade estado

de Khybal, no Afghulistão, afirma que um estranho

de pele morena chegará à cidade para colocar o

verdadeiro herdeiro do reino no lugar do usurpador,

que o mantém nas masmorras. Casualmente, Canan
passa peta cidade e. .

.

De Don Kraar e Gary Kwapisz

RENASCIDO DOOUIO

Sonja encontra um viajante quase

morto após ter sido roubado por trè*

assaltantes. A guerreira de cabelos

ruivos cuida do ferido para em
seguida acompanhã-lo numa
vingança.

De lohn Arcudi e javier Saltares ^

A GRAÇA

Num momento de lealdades

divididas, o cimério pede clemência

ao rei de Argos para um amigo de

outras batalhas.

De Don Kraar, Sal Buscema e Roy
Richardson

PERGAMINHOS HIBORIANOS

Nesta edição, o Clube da iulu/.inha: menino
não entra.









































































































































Pelo sangue de Tarin, os cha-

cais da Editora Abril só publi-

cam cartas de leitores masculi-

nos. E as mulheres?! Por

Crom, se o bárbaro cimério

souber disso, cabeças vão ro-

lar! Parabéns pelo belo traba-

lho e abraços a toda a equipe.

DULCILENE LOPES DE MORAIS
R. Teixeira Mendes, 18A/c. 15

40210 - Salvador - BA
Atendendo a seu pedido, taí

uma página inteira só com car-

tas das meninas. Obrigado pe-

los abraços, Dulcilene.

Sou leitora nova (porém assí-

dua) da Espada Selvagem de
Conan e estou precisando de
alguns esclarecimentos. Bom,
eu estou perdida com os núme-
ros da revista, não estou conse-

guindo entender a sequência

entre os números antigos e os
novos e está difícil dar conti-

nuidade à coleção. Outra coisa

que eu queria saber é sobre as

entidades que o Conan invoca.

Sei que, apesar da revista .ser

de ficção, existe um deus Mitra

indo-iraniano, crença presente

no III milénio a. C. no Oriente,

que era representado como um
guerreiro montado em um ca-

valo branco e sempre associa-

do com a embriaguez e com o
sol. Mitra era o deus guardião,

justiceiro e juiz (Conan também
é cultura!). Este deus Mitra é o

mesmo do bárbaro? Apesar de
ter acesso a vários livros, não
encontrei nenhuma referência

sobre Crom. Em quem este

deus foi inspirado e o que ele

representa? Estou torcendo pa-

ra vocês me responderem, as-

sim vou gostar mais ainda des-

ta revista, e, quem sabe, vou
escrever sempre (notei que vo-

cês recebem poucas cartas de
garotas). O trabalho de vocês é

demais!!!

P.S. O que é uma Graphic No-
vel (desculpe a ignorância)?

P.S. 2 E um poster do Conan,
sai? De preferência sem nenhu-
ma daquelas "peruas cabelu-

das" agarradas no pé dele!

ANNA CLÁUDIA L.

R. Antero Barbosa, 303
05446 - São Paulo - SP

Vamos por partes. As histórias

do Conan não são publicadas

cronologicamente. Isto quer di-

zer que você pode ler histórias

com o bárbaro já mais maduro
seguidas de outras com o ci-

mério ainda jovem. Quanto às
entidades invocadas por Conan
e outros personagens, o cria-

dor original das aventuras do
bárbaro, o escritor Robert E.

Howard, inspirou-se em diver-

sos deuses de várias mitolo-

gias do Oriente e do Ocidente.

Nosso revisor esotérico, chega-
díssimo em mitologia e afins,

pesquisou o assunto e desco-

briu, por exemplo, que Ishtar é
a deusa babilónica do amor;
Ymir é uma entidade escandi-

nava que teria dado origem ao

mundo; Mitra é realmente um
deus solar que posteriormente
foi excluído do panteão india-

no. O próprio Conan, aliás, foi

um rei lendário dos Fomores,
que habitavam uma "ilha de vi-

dro no meio do mar", segundo
os mitos da Irlanda. Nosso dili-

gente pesquisador, entretanto,

não conseguiu encontrar ne-

nhuma referência ao deus
Crom em todas suas andanças
por antigos e empoeirados al-

farrábios. Uma graphic novel é
um gibi como qualquer outro

só que independe de cronolo-

gia, conta uma história inteira e
costuma ser publicado por exi-

bir belas artes, novas propos-
tas gráficas e nomes consagra-

dos no mundo dos quadrinhos.

Quanto ao poster, sugestão
anotada, Anna. Continue escre-

vendo, a presença feminina

nas cartas dos leitores é sem-
pre refrescante.

Quero que levem em conside-

ração a minha consideração
por todos vocês que publicam
a revista A Espada Selvagem
de Conan. Gosto de vários ti-

pos de leitura, mas tenho que
admitir que o Conan é uma de
minhas preferidas. É ela que
realmente me faz entrar na
realidade de estar nos braços
fortes de Conan, um homem
de cabelos negros, olhos fero-

zes, saqueador, ladrão sagaz,

assassino frio... Mas o impor-

tante é entrar nessas maravi-

lhosas aventuras, pois me sin-

to como uma de suas mulhe-
res, e por isso não tenho ciú-

me delas. Eu entro tanto na
história que sou cada uma de-

las ao lado de Conan.
ALESSANDRA MARTINS
R. Aricas, 353
07780 - Franco da Rocha - SP

, Parabéns pelo seu desprendi-

mento, Alessandra, pois mu-
lher ciumenta é um saco. E te-

nho certeza de que o cimério

concorda comigo.

Sou leitora assídua das histó-

rias do Conan, tenho quase to-

das as revistas e a finalidade

desta é me manter informada.
Por que vocês não fazem assi-

naturas das revistas do Co-
nan? Seria superimportante
poder receber todas as histó-

rias dele em casa. Outra coisa:

quando chegar o final do ano,

lancem um poster colorido do
Conan. Será como receber um
presente para nós, leitoras.

.Um abraço a todos!

DIRCE SILVA
R.JoséMelanÍ,134/33C
08250 - São Paulo - SP
Dirce, a Editora Abril Jovem
não tem um serviço de assina-

turas para as revistas de histó-

rias em quadrinhos. Quanto ao
poster no final do ano, sua su-

gestão está anotada.
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