


Canan e fumo, um bárbaro negro cfas terras ao sul da Stygia, enfrentam um gigantesco
inimigo num vate perdido no tempo. Adaptado por Rpy Thomas, Mike Vosburg e Alfredo
Alcala a partir de uma história de L. Sprage de Camp e Lin Cárter.
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O cimêrio convence sua companheira Muríela a se passar por um famoso oráculo a leste de
Kassali. Mas as consequências serão perigosas e impre\ isiveis.
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Sou leitora da ESC, mas al-

gumas vezes escrevo e não
obtenho respostas às minhas
dúvidas, nem minhas cartas

são publicadas. Isso é porque
sou mulher? Tenho algumas
sugestões também: por que
vocês não publicam as origens
e o juramento de Sonja em
uma única edição?
SARA JANE
R. Manoel Franco, 51

32220 - Contagem - MG
Para demonstrar que a gente
adora as moças que nos escre-

vem, taí uma página cheia de
cartas de mulheres. Sara Jane.
A origem e o juramento de
Sonja estão em Conan, o Bár-

baro n.° 1.

Saiba, ó Editora Abril Jo-

vem, que vagando pelos abis-

mos da vida aprendi a com-
preender o meu destino. Trai-

çoeiro como um ladrão, iróni-

co como a solidão, frio como
as noites de inverno. Conheci
um homem, um prazer ines-

quecível, admirável, sonhador
como os anjos do céu. Mons-
tros encontramos, e o ajudei a

matá-los. Nas noites, na mata
adentro, dormimos abraçados
e ele sempre pronto para qual-

quer coisa. Muitas aventuras
passamos um ao lado do ou-

tro até que, por destino, fo-

mos separados cruelmente por
soldados do exército da cidade
em que estávamos. Fui vendi-
da no mercado de escravas e
ele foi terrivelmente massacra-
do, mas tenho certeza que está
vivo, me procurando, e acredi-

to também que no próximo
mês eu o encontrarei nas ban-
cas da vida.

ALESSANDRA MARTINS
R. Aricas, 353
07780 - Franco da Rocha - SP
Falou, Alessandra.

Quando li pela primeira vez
a Espada Selvagem, simples-
mente me apaixonei. As histó-

rias nos transportam para um
mundo de magia e mistério,

sem falar no cimério que nos
conquista cada vez mais.

ADRIANA PISCINATO
R. América Central, 107
09350 - Mauá • SP
Olha, Adriana, sem falsa mo-
déstia, este e os próximos nú-
meros da ESC estão de arra-

sar. Não perca.

Escrevo para dar os para-
béns a todos pela nova edição
da Espada Selvagem. Sou uma
moça apaixonada pelo cimério
e adoro os filmes dele.

DINNÂ MARA
R. Cachoeira Entre Rios

85100 - Guarapuava - PR
Você esqueceu de mandar o
número da sua casa, Dinná.

Sou amarradona no Conan
desde que, por curiosidade,

peguei pra ler uma revista do
meu namorado e achei o má-
ximo, pois quando começo a

ler é como se estivesse lá mes-
mo, sentindo cada suspense e

cada açâo. É incrível como a
gente participa, sentindo tudo.
Vocês já devem estar cansa-
dos de ouvir isso, mas é im-
possível ver e não elogiar a
perfeição dos desenhos de
John Buscema e outros gran-

des que o retratam.

MARIA CRISTINA RODRIGUES
Av. Italo Adami, 449
08580 - Itaquaquecetuba - SP

Desenho enviado pela leitora Cristina Neher

Tudo bem, é sempre bom ou-
vir elogios.

Estou adorando a reedição
da ESC. Agora tenho a chance
de refazer minha coleção.

Quando saíram as primeiras

publicações da ESC, eu adora-
va os desenhos, ficava fascina-

da com toda aquela arte e pi-

cotava as revistas e fazia bone-
quinhos com Conan e as mu :

lheres. Era o máximo! Nessa
época eu tinha mais ou menos
oito ou nove anos (ou seriam
dez?). Bem, o fato é que eu le-

vava a maior bronca do meu
pai por causa disso (ele adora-
va HQsl). Hoje eu sou fanática

por HQ, apaixonada por Conan
(meu personagem favorito) e

leio até hoje as publicações
com meu pai. Ah, gostaria de
trocar correspondência com
conanmaníacos do Brasil e de
outros países. Me escrevam!
ANDREA HERNANDES DE
SPAOLONSE
Av. José A. de Camargo, 46
06400 -Barueri- SP
E aí, rapazes, escrevam pra An-
drea. Ah, e as moças também.

Gostaria de elogiar mais uma
vez a revista Conan. As histórias,

desenhos e figuras realmente

são bem elaborados. Vocês real-



mente entendem tudo sobre re-

vistas de aventuras. Sabe, sou
uma dona de casa que tira sem-
pre cinco ou dez minutos pra ler

essa fabulosa revista. Na revista

34, a carta do Dionísio comenta
algo sobre a juventude de Co-

nan, mas no filme a infância dele

foi diferente. Gostaria de um es-

clarecimento sobre o fato.

MARIA C. MELLEGARI
R. Evilásio Ribeiro Koech, 158
88500 - Lages - SC
Você tem razão, Maria, eles

mudaram a origem do Conan
no filme. Mas a verdadeira ori-

gem é a contada em Heróis da
TV 40.

Pessoal, sou apaixonada por
este címério de olhos azuis! E

a única garota que gosto de
ver ao lado dele é a guerreira

Sonja. E por falar nisso, não a

vejo desde a ESC 48, por onde
ela anda?
ADAÍRA A. RODRIGUES
R. Américo Frederecu, 15
13033 - Campinas - SP
Você já deve ter visto a Sonja
no último número, Adaira, e
ela aparece de novo no núme-
ro 94 da ESC.

Sou artista plástica, dese-
nhista e copista na arte de pin-

tura a óleo, nanquim e espátu-

la, em cores ou preto e branco.
O motivo pelo qual escrevo é o
seguinte: muitos conanmanía-
cos poderiam estar interessa-

dos em adquirir uma obra do
nosso bárbaro ou mesmo de
outros personagens em suas
próprias casas ou nos fãs-clu-

bes. Estou enviando uma foto

do quadro que reproduz a ca-

pa da ESC 44, com algumas
modificações de meu gosto.

Apesar de estar em preto e

branco, as cores do quadro
são as mesmas da capa. Os in-

teressados escrevam pra mim.
CRISTINE F. NEHER
R. Tomé André, 9 - casa 6
04417 -São Paulo -SP
Taí sua propaganda grátis,

Cris. E seu quadro também.
Que os interessados escrevam.

Quero parabenizá-los pelas

reedições da ESC! Graças a is-

to, completarei a minha cole-

çâo, que tanto me orgulha.

Adoro estas revistas, sou apai-

xonada por este cimério e vi-

ciada em suas aventuras.

LUCIANA L SOARES
Av. Sen. Vergueiro, 4419/37
09740 -S. B. do Campo - SP
Falou.

Esta é a primeira vez que es-

crevo e gostaria que me escla-

recessem algumas dúvidas: a

ESC tem assinatura, como faço

para ser assinante? Por onde
andam Valéria e Sonja? Na ca-

pa da ESC 85, é um ziper na
roupa do guerreiro ao lado de
Conan? De que época ele é?

GILZA N. FLORES
Caixa Postal n.° 13
29190 - Aracruz - ES
Não, a ESC não tem assinatu-

ra. Valéria e Sonja andam pe-
las Terras Hiborianas. Valéria

apareceu na ESC 85, e Sonja
na ESC 91. Bem, acho que o zi-

per ainda não tinha sido inven-

tado na Era Hiboriana.

Estou com a cabeça recheada

de dúvidas e gostaria que fos-

sem esclarecidas. Na história A
voz de alguém há muito tempo
perdido, publicada em Conan
em Cores 12, Bêlit diz que Conan
deixou que ela morresse infeliz e

solitária. Como ele fez isso? O
que aconteceu?
MICHELLE DOMIT
R. Antônio Luz, 101

88010 - Florianópolis • SC
O que ocorre na história a que
você se refere é uma ilusão

provocada para confundir o ci-

mério. A verdadeira versão do
que aconteceu você encontra
na ESC 57, na história A Morte
é Vermelha. i \
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