


































































































































A Espada Selvagem de Conan foi a

revista que me fez entrar de cabeça
no mundo dos quadrinhos. Graças
a ela, hoje leio os mais variados tí-

tulos existentes, na medida do pos-

sível. Agora, gostaria de expressar

minhas dúvidas e sugestões: 1 ) Qual

o paradeiro dos artistas
|
Barry

| Windsor Smith
| , John Buscema.

Bóris e Norem? 2) As histórias de-

senhadas por Castellini vão ser

publicadas aqui? Quanto às aventu-

ras do Cimério que saíram em He-
róis da TV, Superaventuras Marvel

e Capitão América, seria legal um
relançamento em formato america-

no ou até mesmo na ESC, pois são
muito difíceis de conseguir.

JOSIVAL DA F. SILVA
R. Santa Luzia, 129
58307-320 - Bayeux - PB
Valeu, Josival. Aqui vão suas res-

postas: 1) Barry Windsor Smith, o
grande artista dos primeiros tem-
pos de Conan, continua na ativa.

Seus trabalhos mais recentes fo-

ram os álbuns ilustrados Adastra
ín Africa e Opus 1 e 2, ambos para

a editora Fangraphics. Também te-

mos noticia de que atualmente
Smith está preparando uma graphic

novel monumentalcom 300 páginas,

que será publicada pelo selo Vertigo,

da DC Comics. O titulo é sugestivo:

The Monster. John Buscema está

aposentado, mas vez por outra nos
deleita com uma amostra de sua
arte em histórias de super-heróis da
Marvel. O peruano Bóris Vallejo é
outro que continua trabalhando a
mil. Sua última obra foi o álbum ilus-

trado Dangers of the Core, baseado
no filme Star Wars: Episódio Um.
Infelizmente, só não conseguimos
levantar dados a respeito de Earl

Norem. Se algum leitor tiver informa-

ções atuais dele, por favor, mande
para a gente; 2) A essa altura, você

já viu a estreia de Castellini na ESC
189, e temos certeza que gostou.

Prometemos que vamos publicar

histórias desenhadas por ele sem-
pre que possível. Quanto ao seu úl-

timo pedido, estamos preparando
uma grande surpresa para os fãs do
Cimério no ano que vem. Vocês não
perdem por esperar.
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Eu acompanho a ESC desde o pri-

meiro número e estava com sau-

dades das histórias antigas. Devo
admitir que tanto o argumento
quanto os desenhos estavam dei-

xando a desejar. Há algum tem-
po, adquiri uns exemplares da re-

vista americana de Conan e qual

não foi a minha surpresa ao ver o
Cimério magistralmente retratado

pelo artista italiano Cláudio Castellini.

O Conan desenhado por ele é muito

semelhante ao de John Buscema.
Na minha opinião, porém, Castellini

é ainda melhor, pois é mais detalhista

na anatomia do personagem. Por
esse motivo, fiquei muito feliz

quando vi na banca a edição 189,

desenhada por Castellini. Espero
que as grandes sagas tenham re-

almente retornado.

CAETANO ALIMARI
caetanoalimari@engebanc.com.br
Por Crom, você ainda tem alguma
dúvida disso, Caetano?

Antes de tudo, quero parabenizá-los

pelo excelente trabalho na revista A
Espada Selvagem de Conan ao lon-

go de todos esses anos. Agora, a
curiosidade: recentemente, desco-
bri que o personagem He-Man sur-

giu quando a Mattel - fabricante de

brinquedos do Conan - resolveu fa-

zer um boneco do Cimério com o ca-

belo pintado de loiro. O sucesso foi

tanto que decidiram criar um perso-

nagem novo. Daí para a série de TV
foi um pulo. Interessante, não?
VINÍCIUS ANDRADE DE M. LOPES
Loteamento Paraíso, 34, casa 62
16129-000 -Salvador -BA
Interessantíssimo, Vinícius. E a
She-Ra, foi baseada em quem? Na
Sonja ou na Valéria?

Estou escrevendo porque achei es-

petacular a ESC 189. A arte de Cláu-

dio Castellini é muito boa e também
gostei do argumento de Roland
Green. Bom, já fazia tempo que eu
não comprava a ESC, mas, quando
vi essa edição, não resisti e corri para

a banca mais próxima. Agora, não
vou parar mais de comprar. Só para

terminar, parabéns ao Adriano R.

Passarím, pois a estátua do Conan
feita por ele é ótima.

LEONARDO FRIZZI
R. Riachuelo, 84
09030-540 - Santo André - SP
Seja bem-vindo de volta, Leo.

MERCADO DE SHADIZAR

Estou precisando urgentemente das
seguintes edições da ESC: 1 a 16,

56, 120 e 160. Tenho para trocar os
números 76, 155, 168, 172, 174, 177,

180 e 183. Todas as revistas estão

em ótimo estado de conservação.

YURI MANGUEIRA DE ALENCAR
Av. Cel. J. Peixoto de Alencar, 327
58970-000 - Conceição - PB

Marco Moretti

Editor Hiboriano

mmoretti®abril,com.br

Escreva para PERGAMINHOS H1BO-
RlANOS:Av. das Nações Unidas, 7.221

- 8
o andar - CEP 05425-902 - Sao Pau-

lo - SP. Ou envie seu e-mail para
herois.abril@atleitor.com.br
Visite também o nosso site na

rw.hero is.com.br
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