


A ESPADA SELVAGEM DE

O BÁRBARO

ARTE DE CAPA: OVI

AS DEVORADORAS
Conan e seus companheiros

encontram uma cidade deserta,

abandonada às pressas por seus

habitantes. Logo surge a explicação:

ao longe, aproximando-se como
uma sombra gigantesca, um exército

de formigas carnívoras! Cercado,

Conan se vê frente a frente com
uma força da natureza que ele não
tem como vencer. Emocionante
aventura trazida a você por Doug

Murray, Rick Buckler e Romeo Tanghaí.

3
PERGAMINHOS
HIBORIANOS

O bate-papo mensal com os leitores.

SOB A COROA...
UM GUERREIRO!

O Rei Kull precisa provar a si mesmo
e ao seu exército que, ainda que

soberano de uma nação, ele é antes

de tudo um guerreiro! Roteiro por
Ch



















































































Esta é a primeira vez que escrevo

para Pergaminhos Hiboríanos e, para

começo de conversa, quero parabe-

nizá-los por essas extraordinárias dádi-

vas que nós, conanmaníacos, temos o
prazer de ler todos os meses. Agora, gos-

taria que vocês, mestres hiboríanos des-

ta maravilhosa revista, me esclarecessem

algumas dúvidas: 1) Em que edição Co-

nan jogou Jenna dentro de um esgoto?

2) Onde o Cimério conheceu a guerrei-

ra Sonja e em que edição ele salvou a

rainha Melissandra? 3) Em qual revista

Conan salvou o rei Yildiz de um gigante

de rocha viva e em que história ele en-

frentou uma lesma gigante ao lado de

Juma? 4) Onde ocorreu o primeiro en-

contro de Conan com Imhotep, o De-

vastador de Mundos? 5) Finalmente, a

história que o Bárbaro recorda envolven-

do Mara, sua amiga e primeiro amor, em
A Noite do Deus Negro (ESC 1 1), foi pu-

blicada em que edição?

RICK EISEN JOHNSON
R. Domingos Olímpio, 382
62011-140— Sobral — CE
Ufa, Rick, essa deu trabalho! Mas vamos

lá: 1) Conan finalmente rompeu com a trai-

çoeira jenna e jogou-a num esgoto na his-

tória Vingança, publicada em Capitão

América 42. 2) Sonja e o Bárbaro se co-

nheceram durante O Cerco de Makalet

(ESCOR 5), na mesma ocasião em que o

Cimério salvou a rainha Melissandra —
episódio contado em Os Espelhos de
Kharam-Akkad (SAM 11 ). 3) Conan sal-

vou o rei Yildiz— e por isso caiu nas gra-

ças do monarca — em O Colosso Hirka-

niano (Heróis da TV 56), e derrotou a tal

lesma gigante ao lado de Juma em A Mal-

dição Dourada (HTV 59). 4) O Cimério e

Imhotep encontraram-se pela primeira vez

em CB 25. 5) E, finalmente, a história que

Conan recorda em A Noite do Deus Ne-

gro nunca foi realmente publicada, mas o

episódio é mostrado perifericamente na
aventura A Neve que Mata (Conan - O
Aventureiro 2). Aqui, vale uma curiosida-

de: o Deus Negro é uma divindade picta re-

presentando ninguém menos do que Brule,

o Lanceiro, o mais leal guerreiro do Rei Kuil.

Comunico a todos da Redação que não
estou gostando das histórias da ESC.

Elas estão muito chatas, sem
aventura e ação. Além disso, o Conan
desenhado nas edições 135 a 140, por

Aícatena e outros, está horrível e pare-

ce que tem 100 anos e não apenas 30.

Também os tons de cinza e preto estão

horríveis, quase não se enxerga os qua-

drinhos e não dá pra entender nada.

Estou até perdendo o interesseem com-
prar a ESC.

JÚLIO CÉSAR NUNES DOS SANTOS
Av. Cristóvão Colombo, 300
90560-000 — Porto Alegre — RS
Por problemas técnicos da nossa gráfica,

alguns números da ESC andaram saindo

mesmo mal impressos, Júlio, mas isso já

está sendo resolvido. Agora, quanto a você

não gostar do Akatena... nem sei o que

dizer. Vou dar a palavra aopróximo leitor.

Ao ler algumas críticas de leitores da
ESC, principalmente dirigidas ao Colin

Mac Neil e ao inigualável Alcatena, fui

obrigado a sacar minha pena e partir

em defesa desses génios. Gostaria de
propor um pouco de bom senso a to-

dos esses "aprendizes de crítico". A apa-

rência selvagem do personagem é ne-

cessária, ou será que vocês estão pre-

tendendo indicar Conan, o Bárbaro,

para o""Nobel da Paz Hiboriano"?! Por

Crom, era só o que faltava!

MARCEL PONCHON
R. Aggeu Ayres Araújo, 131

18170-000— Piedade — SP
É isso aí, Mareei.

Quero protestar contra a capa da ESC
139. O Conan dos irmãos Hildebrandt

está horrível. Mas, deixando as capas

de lado, parabenizo a todos pelo ótimo
trabalho nesta revista. Acho a ESC o má-
ximo e, por Crom, o Alcatena é um de-

senhista excelente. Só uma coisa: onde
foi parar a braçadeira do Conan?
EVANIO BEZERRA DA COSTA
R. Artur Gonçalves Oliveira, 1.623

38406-044— Uberlândia — MG

dado de presente para alguma ga-

rota de taverna, Evãnio.

Por favor, tirem estas minhas dúvidas:

1) Na historia Os Selvagens Cães de Guer-

ra (ESC 135), Conan atira uma flecha

no coração da rainha-bruxa. O que
aconteceu com aquele juramento de
nunca matar uma mulher? Por acaso

não se aplica a feiticeiras? 2) Por que a

morte da família do Bárbaro na aven-

tura Ciméria (ESC 61) está tão diferente

do que foi contado em Conan - O Bár-

baro 48? É uma nova versão? 3) Gosta-

ria de saber ainda por que a revista Co-

nan - O Aventureiro foi cancelada.

ANDRÉ LUÍS DA SILVA BARROS
R. Rui Barbosa, 463
63900-000— Quixadã — CE
Vamos tirarsuas dúvidas, André. 1) Se você

pensar um pouco, não foi a primeira bru-

xa que Conan matou na vida. 2) As dife-

renças entre as duas versões ficam

explicadas no final da saga (CB 50), quan-

do a rainha Zenóbia observa que Conan
alterou os fatos ao contá-los a Conn, in-

clusive comentando na página 76: "Meu
amor... até Conn percebeu que você muda
as histórias (...) E mesmo a maneira como
seuspais morreram... eu me lembro de...".

3) Quanto a Conan - O Aventureiro, a
revista não foi exatamente cancelada. Nós
avisamos desde o inicio que se tratava de

uma edição limitada. Ou seja, que a revis-

ta terminaria juntamente com a saga do
Talismã de Tolometh.

E com imenso orgulho que escrevo

esta missiva. Nunca fui aficcionado por

histórias em quadrinhos, mas, quan-
do pela primeira vez tive em minhas
mãos A Espada Selvagem de Conan, foi

amor à primeira vista. Hoje não perco

uma edição, inclusive os outros títu-

los do Cimério. Sem dúvida a Espada é

a melhor revista em quadrinhos da atu-

alidade.

LEURIMAR DE SOUZA
Quadra 22, conj. B, casa 12
71570-220 — Brasília — DF
Falou, Leuri.

Cláudio Carina
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Os desenhos para a seção ARTE DO LEITOR
devem ser feitos a nanquim, no tamanho 18 x 24 cm.
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CONAN: O
CARRASCO
DE ZULA!

Ainda este
mês em:

54
CONAN CONTRA OS PICTOS!

Na próxima edição de
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Editora Abril Jovem
Fundador

Viclor Civila

(1907-1990)

Diretoria: Roberto Civila, Richard Clvita.

Ângelo Rossi, Ike Zarmati

A ESPADA SELVAGEM DECONAN
Diretora Editorial: Elizabeth De Flor»

REDAÇÃO
Editor-Chafo: Sergio Figueiredo Pinlo

Editores: Cláudio Carina. Marco Aurélio M. Moretti e Mário Luiz C. Barroso;

Revisora: MarrdeT, Guerrero, Coordenador de Produção: Cristiano Antunes
dos Anjos; Auxiliar de Produção: Paulo. Américo V. Maffia; Editor de Arte:

José Roberto Jimenez Costa; Desenhista: Donizeti Amorim; Letrista:

Fernando E. Algaba; Assistentes de Arte: Fábio M. Figueiredo. Rivail M.
Goncalves. Roberto Yukio Yashinaga e Simoni da Costa Ferrara; Atendimen-
to ao Leitor: Fernando Bertacchini

Tradução e Adaptação: Estúdio Art & Comics
Coordenadora do Arquivo Editorial: Marta G Fiasco

COMERCIAL
Diretor: Walter Thomé
Gerente de Marketing: Rosana Pires Rovai; Gerente de Desenvolvimento
de Produto: Otto Mercadante Busch; Gerentes de Produto: CeciMa de
Oliveira e Wagner de A. Mingatti; Assistentes de Produto: Ariane Teixeira
Maita e Fernando E. dos Samos

PUBLICIDADE
Gerente: Roberto Neuber de Assis
Executivos de Conta»: Douglas S. Carvatho, Luciano Berfiore e Cassa C. Romani

ESCRITÓRIOS REGIONAIS:
RIO DE JANEIRQ : Cláudio Banoto - Fone: (021)546-8169/Fax: (021)556-8264.
BELO HORI2QMTF- Silvana Grisi - Fone: (031)261 -61 04/Fax: (031)261-71)4;

PORTO ALEGRE : Ana Lúcia R. Figueira - Fone: (051)231-5899/Fax: (051)231-

4857; CURITIBA : Marcos Anlonio Piazzetta - Fone/Fax: (041)352-2426:
BRASÍLIA; Solange Tavares - Fone: (061)3:5-7S54/Fax: (061)315-7558.

COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MARKETING
Gerente: Marta Luiza Volponi

Diretor I: S. Fukumoto

A Espada Selvagem de Cenan á ímã p .; i -Hinsa; da Editora ADni Jovem S A ISSN
0104-2483- Sao Paulo RedaçAo, Publicidade. Administração a Correspondência: R
Beta Cinira. 299. Cerqueira César. CEP 01415-000. Cana postai 14110. lai: 1011) 236-

4155, Mm (01 1)221 15. Telegramas: Edilabnl Assinatura Anui 12 PACOTES FAMÍLIA
SUPER-HEflÔIS (cada pacote X-Won. Woivei™. Homem-Aranha. Capitão América. Hu*.
Supersueniuras Manei; Atendimento ao Leitor: tei 0800-13047? (ngoçAo gral urta, de 2*

a 6'. das 9 ás 18 norat>. Atendimento ao Assinante: lei: (011)823-9222 Ao lazer sua
assinatura, eiiia a credenciai do vendedor e pague somente com cheque nominal a Editora
Abri S/A. A Editora Abril gatam» aos assianies desta publicação que a interrupção na
entrega dos exemplares contratados, sem que para isso tenlia dado motivo O próprio

assinante, implicará a restituição, em moeda corrente nacional, correspondente aos exem-
plares que nao lorem entregues, devidamente corrigida de acordo com o indica oliciai

legalmente apkcável Com sua assinatura, seu nome ê automáticamente incluído no
cadastro da Editora AOril.oqual poderá ser cedrdoa empresas idóneas, paratms unicamente
de divulgação a promoção de seus produtos, que julgamos ser de seu interesse Caso não
Queira lazer pane desse cadastro, enlra em corneto com a Central de Atendimento ao
Assinante Numero» atrasados (as seis ultimas edições recorridas, mediante disponibi-

lidade do estoque), ao preço da última ediçSo em banca Peça por intermedo de seu
jornaleiro ou distribuidora Dinap desuacidade. Se preterir, peca direlamenteacalxa posla!

2505, Osasco - SP. lei, (01 1 ) 868-3038. lai: |Oii| 668-3018 (Dinap). pagando com o;
ca rides Visa.CrediCarOeOiners, ou chequa nominal, acrescendo 30"* ao valor do pedido
peradespesasdeposiagem Distnouiaacom enclusmuade no pais peia dinap [Númwoa
atrasados via INTERNET: dmap naftemail abnl com br ]. DIsIriBultíor em Portugal:
Denaoress • Sociedade Disinbuido-a de Publicações Ld*.. Capa Rota. Tapada Nova. Llnno.
2710 Sirtra. Todos os direitos reservados OutuBrcV96. O 1996 Conan Propemes. He. C
1996 Maivel Entertamment Group. Ine Todo* os direitcs reservado» Aj n.stOrias. persona-

gens e nomes apresentados nesta revista sao de propriedade da Marvei Enterurflment
Group. toe. e usados sob licença 03 mesma

IMPRESSA NA DIVISÃO GRÁFICA DA EOITORA ABRIL S.A.





T6MPOS DA AVENTURA!

PH

Esta é a hora pra você
começar a mais fantástica

colEção de quadrinhos

T^L^de todos os tempos.

Do zero!

Este mês, todas as Edições da já^
linha DC, todas na Edição n° O. Jgs
vão estar nas bancas ao mesmo .£==j

tempo. Pra você não perder o bonde
da história e mergulhar de cabeça num
universo totalmente renovado, vivendo
aventuras como nunca imaginou!
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http://new-yakult.blogspot.com/




