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[~5~| ARENA SANGRENTA

Raptado numa aldeia da Nemédia, Conan é levado para

uma escola de gladiadores de Belverus e é obrigado a

usar todas as suas habilidades como guerreiro para

sobreviver à sede de sangue da multidão.

Começa uma nova saga na vida do cimério. ^J6l

LU TERRA ESTÉRIL

Em busca de provisões para seus exércitos,

Brule e o rei Kull libertam uma aldeia

ocupada por legionários desertores.

|~63~| LEVANTE!

Numa história da Era Hiboriana

os pictos fazem um sangrento

ajuste de contas com um cruel

tirano aquiloniano.

[7Ã] PERGAMINHOS HIBORIANOS

Espaço, papiro e pena para o leitor.

Capa: }oe lusko











































































































































Conan em Cores está demais,

além de qualquer classificação.

0 material de Conan the Barba-

rian é muito promissor e mere-
ce ser publicado nessa revista.

Mas encontrei certas referên-

cias que não estão muito corre-

las no n.° 12 de Conan em Co-
res: na página 9, Conan relem-

bra um pouco de sua juventude

e menciona seu confronto com
o último sobrevivente de uma
raça de homens alados. Fez-se,

então, referências à ESC n.° 67.

Na realidade, essa história nun-

ca foi publicada por vocês. Nos
Estados Unidos, saiu em Co-

nan The Barbarian n.° 9, em
1971. A referência feita quanto
à morte de Bêlit apareceu co-

mo sendo no n.° 41, quando na

verdade ocorreu no n.° 57 da
Espada Selvagem. Fora esses
detalhes {desculpe se sou um
leitor detalhista), o Conan em
Cores n.

c
1 2 está uma verdadei-

ra obra-prima.
DIONÍSIO P. A. LISBOA
Av. Leovigildo Filgueiras,

347/105
40145 - Salvador - BA
Tem toda razão, Dionísio. Real-

mente o editor errou nas duas
referências apontadas por vo-

cê, e humildemente reconhece
que pisou na bola. A redação

agradece também seus cum-
primentos e sugestões.

Tenho onze anos e quero fazer

umas perguntas: 1)0 capitão

Bor'aqh Sharaq morreu? Se
não, quero saber quando ele

voltará para se vingar do Co-
nan; 2) O Conan é um cimério

exilado, não? Pois até agora

nunca vi uma de suas aventu-

ras na Ciméria; 3) Quantas ve-

zes vocês publicaram revistas

coloridas? Se foi uma só vez,

publiquem outra, eu lhes peço.

Cícero Rosário do Amaral
R. Marechal Luz, c/20

12620 -Piquete -SP
Pelo que vimos na última histó-

ria com o corsário, Bor'aqh

Sharaq não morreu, ficou ape-

nas imobilizado, e o mais pro-

vável é que apareça nova-
mente para atormentar a vida

do bárbaro. A aventura de Co-

nan na sua terra natal foi publi-

cada na ESC 61, na história cha-

mada justamente "Ciméria".

Até hoje foram publicadas doze
edições de Conan em Cores,
além das duas adaptações dos
filmes e algumas histórias em
Supera ventu ras Marvel.

Começo minha carta dizendo
que sou um estudante perua-
no. Cheguei ao Brasil no início

de 1988 e me apaixonei pela

ESC quando li pela primeira

vez. Em segundo lugar, comu-
nico-lhes que foi graças a ela

que hoje em dia posso escre-

ver em português tão fluente-

mente. Isto comprova que os
gibis podem servir como um
meio educacional e não so-

mente como passatempo.
GUILHERMO M. ANTONIALI
51010 - Recife - PE
Tai, gibi também é cultura.

Na revista Conan Rei vai apa-

recer uma saga onde ele deixa

o trono para seu filho Conn e

parte para novas aventuras ao
lado de seu amigo Sigurd? Ou-
tra pergunta: por que vocês'

não lançam uma espécie de re-

vista falando de toda a carreira

de Conan e falando também
de Robert Erwin Howard?
LEONARDO RIGATO
R. Ernesto Alves, 415
99500 - Carazinho - RS
Ernesto, a saga a que você se

refere já foi publicada no Co-
nan em Cores n.

c
11. Quanto à

sua sugestão, está anotada.

Tenho para vender todas as mi-

ni-séríes de luxo, mini-séries de
linha, especiais, graphic novéis,

graphic marvels, graphic globo

e graphic álbuns, em ótimo esta-

do de conservação, a preços éti-

mos. Liguem ou escrevam.

Rua 32, n. 0239
14780 -Barretos- SP
Tel. (0173) 22-2241 e 22-7045

Estou pondo à venda mais de
1.000 revistas em quadrinhos
(Marvel/DC) da Editora Abril e al-

gumas da Editora Globo. Revis-

tas de linha, edições especiais,

mini-séries de luxo, mini-séries

simples, graphic novéis, graphic

álbuns etc. Todas as revistas es-

tão em ótimo estado de conser-

vação. Os interessados me tele-

fonem ou escrevam.

CELSO LUIZ GARCIA
Jard. Visconde do Rio Branco,
Bloco E, ap. 04
83200 - Paranaguá - PR
Tel. (041)422-2413
Compro os números 25 e 51

da Espada Selvagem de Co-

nan. Os interessados liguem

para (062) 631-2550 na parte

da manhã. A ligação pode ser

a cobrar. Ou escrever para

:

LUDGERO PEREIRA DE CASTRO
C. Postal 250 75800 - Jataí - GO
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Wolverine e Destrutor
desmantelam uma
conspiração para

derrubar a
Perestroika

Editora Abril Jovem
Fundador

VICTOR CIVITA
(1907-1990)

Diretoria: Roberto Civita, Richard Civila,

Raymond Cohen, Ângelo Rossi, Ike Zarmaii.

Diretor-Superintendente: Ike Zarmati.

-NÚMEROS ATRASADOS—

Ao preço da última edição em banca, por intermédio do seu jornaleiro ou di

so distribuidor em sua cidade. Pelo correio, escreva para: DINAP S.A - DISTRI-

BUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES S A Estrada Velha de Osasco,

Jd Teresa Osasco-SP - CEP 06040. enviando um cheque nominal ou vali

tal ao preço da última edição em banca + 30% do valor do pedido, para despe-

sas postais Valor mínimo para pedido + despesas CrS 700,00 lemos ape

nas as seis últimas edições, até o 'im do estoque Fascículos, estoque ati

la coleçâo

Diretora de Grupo: Elizabeth De Fiore.

REDAÇÃO
Edrtora-Chefe: Ana Jover.

Editor: Cláudio Carina; Revisor: Cláudio A. B. Teixeira: Coordenador de
Produção: Luis Alberto Ferreira Lima: Chefes de Arte: José Robeno Jime-
nez Costa, Sérgio C Furlani; Diagramador; Edison Gasparim; Assistentes
de Arte: Antonio Machado Marques. Vitorio de Paulo Gazolli; Auxiliar de
Arte: Marcelo José Piller: Atendimento ao Leitor: Fabiano Rodrigues.
Tradução: Estúdio Art & Comics.
Coordenadora do Arquivo Editorial: Marta G. Fiasco.

COMERCIAL
Diretor Comercial: Georges Keramidas.
Gerente de Produto; Adriana Grancini.

Analista de Circulação: Andréa Chen Sales

PUBLICIDADE
Diretor: Newton Fioratti.

Gerente: Vicente Felicetti.

Contstos: Mariangela Nici li, Tânia Guilherme.

Diretor Responsável: Edgard de Silvio Farií

Diretor Adjunto: Silvio Fuku moto.

NOME
ENDEREÇO
CIDADE - -

ESTADO --

ACEITO RECEBER MEU PEDIDO PARCIALMENTE CASO O MES!
NÃO POSSA SER ATENDIDO POR COMPLETO

l< I NÃOI I

A ESPADA SELVAGEM DE CONAN é uma publicação mensal da Editora
Abril Jovem S.A São Paulo - Redação, Publicidade. Administração e Cor-
respondência: R. Bela Cintra. 299. CEP 01415. tel.:(011)287-0999, Te-

lex:<01 1)221 15. Caixa Postal 2372. Teleqramas: Editatiril Distribuída com
exclusividade no pais pela DINAP Distribuidora Nacional de Publicações.
Sao Paulo. Distribuidor em Portugal: Distribuidora Jardim de Publicações
Lda.. Quinta Pau Varais. Azinhaga dos Fetais. 2685 Cameraie, Lisboa. Todos
os direitos reservados, s 1991 Conan Properlies. Inc. Todos os direitos re-

servados Marvel Entertainment Group. Inc. Todos os direitos reservados
Os nomes, personagens e ou IturtituiçOM uttil /;«ios em A Espada Selvagem
de Conan ISavage Swordl são de ficção Qualquer semelhança deles com
qualquer outra pessoa ou instituição será mera coincidência. Distribuição

Atendimento ao Assinante: lei.: (011)823 9222

IMPRESSA IMA DIVISÃO GRÁFICA DA EDITORA ABRIL S A




