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Após ter lido a última edição da Espada
Selvagem, senti necessidade de escrever

esta carta, há muito adiada por ausência

de tempo ou pura faita de vontade. Há
um bom tempo esta revista vem sofren-

do uma decadência contínua. Não na
qualidade gráfica, mas sim nas histórias.

Acompanho as aventuras do Cimério des-

de a primeira edição da ESC, passando de-
pois pelas edições especiais, Conan - O
Bárbaro, Conan Saga, Conan - O Aventu-
reiro, etc. Nao é fácil acompanhar um per-

sonagem durante mais de dez anos. Tam-
bém não é fácil ver uma revista tão boa
apresentar seus primeiros sinais de cance-

lamento. A culpa desta fase sem criativi-

dade é em grande parte da Marvel, pois

as histórias que tem produzido para o
Cimério estão, há um bom tempo, mui-
to fracas e repetitivas, seguindo uma linha

mais "light" nos seus roteiros, que anti-

gamente eram mais violentos e realistas.

Também os roteiros eram mais misterio-

sos e excitantes nas adaptações das obras

de Robert Howard feitas por Roy Thomas.
Depois, Thomas criou seu próprio univer-

so a partir daquilo que foi concebido pelo

criador do personagem, e se deu bem
enquanto trabalhou com ilustradores de
gabarito. Buscema, Alcala, Chan, Adams,
entre outros que não me recordo, mos-
traram suas concepções específicas de um
mundo irreal porem possível de ter exis-

tido. Mais recentemente, Alcatena (tão

criticado por alguns leitores) reformulou

todo o visual da Era Hiboriana de modo
questionável, mas bem feito. Sua arte

preencheu a necessidade de boas ilustra-

ções que sofria a revista. Rafael Kayanan,
mesmo sendo frequentemente compara-
do a Barry Windsor-Smith, deu novo alen-

to ao personagem na série Conan - O
Aventureiro. Mesmo assim, infelizmente,

parece que nosso herói enfrenta uma sé-

ria crise e corre o risco de ser definitiva-

mente "enterrado". Para finalizar, gosta-

ria de dizer que, em meio a todas estas

notas tão tristes sobre o personagem, a

Abril Jovem prima pela qualidade e res-

peito aos seus leitores, garantindo assim
a fidelidade de um público que os acom-
panha desde longa data.

FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS
R. Reims, 577, ap. 53
02517-010 — São Paulo — SP
Fica aqui registrada a sua opinião,

Fernando. Mas realmente nõo concordo
quando você diz que os roteiros do Cimério

estão mais "light e menos violentos. Nem
que o Cimério esteja prestes a ser "enterra-

do". Fique de olho nos próximos números
da ESC, pois temos grandes novidades.

Entre elas, a volta da dupla Thomas/
Buscema. Aguarde só um pouco mais.

Sou leitor da Espada desde a n 1

1, republicada em 1990, mas
isso não impede que eu te-

nha algumas_ dúvidas: 1)

Li numa seção Pergami-

nhos Hiborianos que Bêlit

retornaria da morte e se

encontraria com Co-
nan. Isso acontece
quando o Cimério já

é rei? 2) Sonja vai se

reencontrar com o rei

Conan da Aquilônia?

3) Existe algum projeto

para produzir o filme per-

dido de Conan, Sangue e Gelo, re-

velado em ESC 127? 4) Liguei para

o Centro de Atendimento ao Leitor da
Abril Jovem eme disseram que a ESC ISO
estava esgotada. Vocês vão republicar?

ALEXANDRE MUNOZ
R. Ulísses Vieira, 2594
80310-120 — Curitiba — PR
Vamos responder, Alex: 1) Engano seu. Ape-
sardas maquinações do feiticeiro Karanthes

para ressuscitar Bêlit na história Guerra de
Feiticeiros (ESCOR 6), a Rainha da Costa
Negra jamais retornou da morte, e muito
menos reencontrou Conan já rei. 2) Embo-
ra seja cronologicamente discutível, esse

reencontro com Sonja ocorreu na históriaO
Chamado do Vento, publicada em Conan
Rei n4 11. 3) Até onde sabemos, nõo. 4)

Não. Procure essa edição em sebos
especializados.

Sou colecionador da ESC há uns dez anos
e tenho a coleção quase completa. Quero
parabenizar a todos na Redaçao pela his-

tória Vingança Cega, publicada em ESC ne

753. Sem dúvida merece entrar para o
seleto grupo de histórias clássicas hiboria-

nas. Agora, uma sugestão: como vocês não
vão publicar mais Conan Saga nem Conan
- O Bárbaro, poderiam voltar a publicar a

Espada com 84 páginas (ultimamente a

revista anda muito magrinha). Claro que
isso iria acarretarum pequeno aumento no
preço de capa, mas como não precisamos
mais comprar outros títulos...

JEFFERSON BATISTA BARBOSA
R. Etelvino de Góes Vieira, 266
18160-000 — Salto de Pfrapora— SP
Obrigado pela carta, jeff. Sua sugestão fica

A vida no quartel às vezes é dura, mas nas

minhas horas de folga costumo ler históri-

as em quadrinhos. Um dia, ao comprar al-

gumas revistas, esbarrei sem querer na Es-

pada Selvagem de Conan. Desde então, con-

sidero a £5Ca melhor revista em quadrinhos

do Brasil, tanto por seu texto inteligente

quanto por seus belos desenhos. Sendo
assim, resolvi escrever para elogiar esta pu-
blicação e pedir que continuem mantendo
a aita qualidade de suas páginas.

JOSE WALTER DE PAULA ]R.

R. Dr. Gordiano, 123, Quartel CFAP
30410-330 — Belo Horizonte — MG
Obrigado pela carta, soldado, e pode ficar

tranquilo que a alta qualidade da ESC será

mantida.
Cláudio Carina

Editor Hlboriano

Os desenhistas brasileiros Roger Cruz, Mar-
celo Campos, Otávio Cariello e Rogério
Vilela, famosos por trabalhar para editoras

americanas — Marvel, DC, Image—An-
daram uma escola de desenho em São Pau-

lo. Os artistas vão promover palestras, cur-

sos e debates sobre histórias em quadrinhos.

Os interessados devem procurar a
FABRICA DE QUADRINHOS: R. Iperoig, 337
~ 05016-000 — São Paulo — SP. Tei:

(011) 62-0760.
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ao leitor pe'o telefone: (01 I) 3037-4MI.de 2' a 6*. das 9 as 18 horas.



*¥' Editora Abril
Fundador

VICTOR CIVITA

(1907-1990)

A ESPADA SELVAGEM DE CONAN
N= 157

Presidente e Editor: Roberto Civita; Vice-Presidente e Diretor Editorial: Thomaz Souto Corrêa; Vice-Presidente Executivo: Luiz Gabriel Rico; Diretor

de Desenvolvimento Editorial: Celso Nucci; Diretor de Recursos Humanos: Egberto de Medeiros; Secretário Editorial: Eugênio Bucci; Diretor de
Operações: Gilberto Fischel; Diretor de Serviços Editoriais: Henri Kobata; Diretor de Planejamento e Controle: Celso Tomanik; Diretor de Publicida-
de: Orlando Marques.

Diretor Superintendente: Anthony R.L Seadon
Diretora Editorial: Elizabeth De Fiore

REDAÇÀO - Editor-Chefe: Sérgio Figueiredo Pinto

Editores: Cláudio Carina, Marco Aurélio M. Moretti e Mário Luiz C. 8arroso; Revisora: Elke Lopes Muniz; Coordenador de Produção: Cristiano

Antunes dos Anjos; Auxiliar de Produção: Paulo Américo V. Maffia; Editores de Arte: |osé Roberto Jimenez Costa e Sérgio Furlani; Desenhista:

Donizete Amorim; Letrisla: Fernando E. Algaba; Assistentes de Arte: Fábio M. Figueiredo, Rivait M. Gonçalves, Roberto Yukio Yashinaga e

Simoni da Costa Ferrara; Tradução e Adaptação: Estúdio Desear!e; Coordenadora do Arquivo Editorial: Marta G. Fiasco.

Gerente de Desenvolvimento de Produto:

JBL1CIDADE - Gerente: Marlene Bielenki

CRITÓRIOS REGIONAIS - RIO DE IANEI-

I; PORTO ALEGRE : - fel.: (051) 231-5899/

MARKETING - Diretor: Marcus Vinícius; Gerentes de Produtos: Sérgio Ferreiri

Cecília de Oliveira; Assistentes de Produto: Ariane Teixeira Malta, Adriana Favilla e Wen
Hadid; Executivos de Contas: Luciano Belfiore e Selma Teixeira da Costa; Cordenadora: ,

RQ: - tel.: (021) 546-8169/fax: (021) 556-8264; BELO HORIZONTE : - tel.: (031) 261-61

lax:(051>231-4857:-CURITIBA : - tel./fax: (041) 352-2426; BRASÍLIA :- tel.: (061) 315-7551.

COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MARKETING - Gerente: Maria Luiza Voiponi; ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - Gerente: Eliseu Urban; Diretor

Responsável: S. Fukumoto.

A ESPADA SELVAGEM DE CONAN é uma publicação mensal da Editora Abril S.A. ISSN 0104-2483 - São Paulo - Redação, Publicidade e Correspondência
Av. Nações Unidas, 7.221 - 9a andar - São Paulo - SP. CEP 05477-000. Assinatura Anual - 12 PACOTES - FAMÍLIA SUPER-HERÓIS (cada pacote: Fator X.

X-Men, Wolverine, Homem-Aranha, A Teia do Aranha e Marvel'97). Atendimento ao Assinante: tel.: (011) 823-9222. Ao fazer sua assinatura, exija a

credencial do vendedor e pague somente com cheque nominal à Editora Abril S.A. A Editora Abril S.A garante aos assinantes desta publicação que a

interrupção na entrega dos exemplares contratados, sem que para isso tenha dado motivo o próprio assinante, implicará restituição, em moeda corrente
nacional, correspondente aos exemplares que não forem entregues, devidamente corrigida de acordo com o índice oficial legalmente aplicável. Com sua
assinatura, seu nome é automaticamente incluído no cadastro da Editora Abril S.A., o qual poderá ser cedido a empresas idóneas, para fins unicamente de
divulgação e promoção de seus produtos, que julgamos ser do seu interesse. Caso não queira fazer parte desse cadastro, entre em contato com a Central de
Atendimento ao Assinante, Números atrasados (as seis últimas edições recolhidas, mediante disponibilidade de estoque), ao preço da última edição em
banca + despesas postais. Peça por intermédio de seu jornaleiro ou distribuidora Dinap de sua cidade. Se preferir, peça diretamente à Dínap, Caixa Postal

2505, Osasco - SP - fax: (011 ) 868-301 8, tel.: (01 1 ) 81 0-4800. Ou via Internet pelo endereço: www.dinap.com.br ou pelo e-mail: dinap.na@email.abriI.com.br

pagando com cartões: Visa, Credicarde Diners, ou cheque nominal. Distribuída com exclusividade no país pela Dinap. Distribuidor em Portugal: Deltapress

- Sociedade Distribuidora de Publicações Lda., Capa Rota, Tapada Nova, 2710 Sintra. Todos os direitos reservados. Dezembro/97. ©1997 Conan properties.

Inc. © 1 997 Marvel Entertainment Group, Inc. Todos os direitos reservados. As histórias, personagens e nomes apresentados nesta revista sáo de proprieda-

de da Marvel Entertainment Group, Inc. e usados sob licença da mesma. IMPRESSA NA DIVISÃO GRÁFICA DA EDITORA ABRIL S.A.

' Grupo Abril
Presidente: Roberto Civita

Vice-presidentes; Angelo Rossi, Cláudio Dascal, Fátima Ali,

José Augusto Pinto Moreira, |osé Wilson Armani Paschoal, Luiz Gabriel Rico,

Plácido Loriggio, Thomaz Souto Correa.



CORINGA
CONDENADO À CADEIRA ELÉTRICA...

POR UM CRIME QUE NÃO COMETEU!
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