


A CRIATURA DO TEMPLO (Originalmente publicada em setembro de 1972) Pág. 5
Recebidos como heróis pelo povo de Bal-Sagoth por terem ajudado a destronar

o feiticeiro Gothan, Conan e Fafnir agora são obrigados a enfrentar

o último dos horrendos deuses que habitam o lugar...

Por Roy Thomas e Gil Kane.

MAPA DA IRA HIBORIANA Pig, 26 e 27

FALCÕES DO MAR (Originolmente publicada em agosto de 1972) Pág. 29
Engajados como marinheiros num navio de guerra turaniano, Conan e Fafnir

participam do lendário cerco de Makkalet,uma das mais sangrentas batalhas da Era Hiboriana!

Por Roy Thomas e Barry Smith.

Arte de capa de BARRY SMITH e DONIZETI AMORIM



























































































Caros leitores conanmaníacos,
Lamentamos informar que este é o último nú-

mero da revista A Espada Selvagem de Cona». Esse é

um comunicado que nós nunca gostaríamos de ter que
escrever, principalmente porque não é sempre que uma
revista em quadrinhos consegue ultrapassar a marca
dos duzentos exemplares como a ESC.

Sendo assim, por que estamos cancelando? A
explicação é a seguinte: desde 1982, quando as aventu-

ras de Conan estrearam na antiga revista Heróis da
IV, a Editora Abril publicou até hoje praticamente tudo
o que existe disponível sobre ele. Entre as inúmeras
revistas que foram lançadas com o personagem nesses

dezenove anos, vale lembrar aqui as quadrinizaçòes dos
filmes de cinema, Conan Rei, Canan -0 Bárbaro e Conan
em Cores, além de inúmeras mini-séries, almanaques,
republicações e especiais. Nenhuma outra editora bra-

sileira fez algo assim. Além disso, não estão mais sendo
produzidas novas histórias de Conan em seu país de ori-

gem, os Estados Unidos.

Por essa razão, é com pesar que nos despedi-

mos agora neste 205° número, o que torna a ESC uma
das maiores revistas em quadrinhos já feitas no Brasil.

Uma revista que certamente ficará para sempre na lem-

brança de todos nós, fàs e admiradores do Cimério.



ATENDIMENTO
AO LEITOR
Tel. (0 _ _ 11)3037-4141

De segunda a seita,

das 10 às 12 h e das 14 ás 16 h.

E-ma il: herois.abril@ atleilor.com.br

Ou escreva para HERÓIS

Av. das Nações Unidas. 7221

8° andar— CEP 05425-902

São Paulo - SP

Visite nosso site na Internet;

www.herots.com.br

EDIÇÕES ANTERIORES
Solicite ao seu jornaleiro.

O valor coBrado será o preço

de capa acrescido da tarifa de
postagem quando tor enviada

pelo correio (sempre que houver

disponibilidade de estoque).

Distribuída em todo pais pela

Dinap S. A. Distribuidora Nacional

de Publicações. São Paulo.





SUPER-HERÓIS PREMIUM
AS MELHORES REVISTAS

EIVI QUADRINHOS DO MUNDO!

SUPERMAN E BATMAN 6 2001 DC COMICS. II

-L

X-MEIU*SUPERMAIM«HOMEM-ARANHA
BATMAN-GRANDES HERÓIS MARVEL

160 PAGINAS • CAPA CARTONADA PLASTIFICADA • PAPEL DE

QUALIDADE • FORMATO ORIGINAL AMERICANO • 7 HISTÓRIAS

EM MÉDIA POR EDIÇÃO • DEZENAS DE OUTROS HERÓIS

CONVIDADOS • TODOS OS EXEMPLARES LACRADOS

NAS MELHORES BANCAS DO PAIS.
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http://new-yakult.blogspot.com/




