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 Luis Vigil, que na época fazia a revista Nueva Dimensión, tinha 
me mostrado algumas capas norte-americanas de um gênero resgatado 
das antigas pulps estadunidenses: Espada & Feitiçaria. Essas capas 
eram maravilhosas. Em uma, um guerreiro selvagem protegia uma 
donzela seminua, rodeados por um conjunto de figuras misteriosas, 
caveiras, bruxos, fortalezas, dragões... Tudo apenas insinuado. Em 
outra, o guerreiro montado nas costas de uma gigantesca serpente, 
com diversas caveiras e outras formas monstruosas, presos em um 
calabouço. Elas traziam todos os elementos que eu sempre amei. 
Perguntei a Luis se havia alguma tradução daquelas histórias para o 
espanhol e ele respondeu que não (anos mais tarde, a editora Bruguera 
as publicaria). O protagonista das imagens se chamava Conan e o 
ilustrador era Frank Frazetta.

 Quando, em 1969, Luis Gasca me pediu ideias para uma história 
que seria publicada em uma nova revista, propus um personagem 
daquele estilo. Ele aprovou, e assim nasceu Wolff, para a revista 
Drácula. Eu desenhava o que queria, fazia uma pequena sinopse e 
ele escrevia os textos finais com o pseudônimo Sadko. Meses depois, 
começaram a publicar nos Estados Unidos a adaptação do personagem 
de Robert E. Howard, Conan, no clássico formato dos comics, na revista 
Savage Tales, da Marvel, com desenhos de Barry Windsor-Smith e 
roteiros de Roy Thomas.

Esteban Maroto
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a magia e o mistério aguardam wolff ao a magia e o mistério aguardam wolff ao 
longo do caminho. em sua vida de guerreiro, longo do caminho. em sua vida de guerreiro, 

ele se deparou com diversos combates e muitos ele se deparou com diversos combates e muitos 
braços femininos que se abriram suplicantes. braços femininos que se abriram suplicantes. 

suas recordações se tornam feridas quando o suas recordações se tornam feridas quando o 
ar se impregna do saudoso odor da pele de uma ar se impregna do saudoso odor da pele de uma 
mulher. e suas lembranças também o machucam mulher. e suas lembranças também o machucam 

quando quem cruza seu caminho se atreve a quando quem cruza seu caminho se atreve a 
encarar seu olhar. o guerreiro wolff, que encarar seu olhar. o guerreiro wolff, que 

sempre cavalgou sobre o lombo da vida, sempre cavalgou sobre o lombo da vida, 
hoje percorre a trilha dos mortos.hoje percorre a trilha dos mortos.

A TRILHA A TRILHA 
DOS DOS 

MORTOSMORTOS
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wolff regressa a sua tribo, após longas wolff regressa a sua tribo, após longas 
e penosas jornadas em busca de alimento. e penosas jornadas em busca de alimento. 

é preciso perseverar e tentar superar é preciso perseverar e tentar superar 
a fome que assola estas terras. quando a fome que assola estas terras. quando 

finalmente avista seu povoado, é recebido por finalmente avista seu povoado, é recebido por 
um silêncio sepulcral: todos desapareceram um silêncio sepulcral: todos desapareceram 
sem deixar vestígios. resta apenas um ancião sem deixar vestígios. resta apenas um ancião 

e, em seus olhos cansados de testemunharem e, em seus olhos cansados de testemunharem 
tanta penúria, se vislumbra a tragédia.tanta penúria, se vislumbra a tragédia.

não, não, 
wolff! é inútil wolff! é inútil 
procurar seu procurar seu 
povo... fique povo... fique 
longe deste longe deste 

lugar!lugar!

o que o que 
aconteceu, aconteceu, 

ancião? onde ancião? onde 
está a tribo? está a tribo? 
responda!responda!

há quatro luas os há quatro luas os 
espíritos dos bruxos espíritos dos bruxos 

vieram em busca de vítimas vieram em busca de vítimas 
propícias... jovens belas e propícias... jovens belas e 
fortes para sacrificarem fortes para sacrificarem 

aos seus deuses! é aos seus deuses! é 
melhor não te contar melhor não te contar 

sobre seus rituais sobre seus rituais 
satânicos...satânicos...

a fúria de wolff interrompe o a fúria de wolff interrompe o 
ancião. uma labareda de paixão ancião. uma labareda de paixão 

cega queima dentro de seu peito cega queima dentro de seu peito 
e seu grito de dor ressoa por e seu grito de dor ressoa por 

todos os vales desertos.todos os vales desertos.

malditos sejam os malditos sejam os 
bruxos! conhecerão a bruxos! conhecerão a 

fúria dos meus braços! fúria dos meus braços! 
mas... e a bruma? onde está mas... e a bruma? onde está 

a minha companheira? e a minha companheira? e 
os meus filhos?os meus filhos?

pensei que pensei que 
este fosse um este fosse um 

refúgio inexpugnável, refúgio inexpugnável, 
mas os malditos bruxos mas os malditos bruxos 

conseguiram nos conseguiram nos 
encontrar dentro encontrar dentro 

das cavernas...das cavernas...

o ancião escuta o ancião escuta 
calado os gritos de calado os gritos de 

wolff. compreende sua wolff. compreende sua 
dor e decide continuar dor e decide continuar 

seu relato somente seu relato somente 
quando o guerreiro quando o guerreiro 
recupera a calma.recupera a calma.

a magia dos bruxos permitiu que eles encontrassem a magia dos bruxos permitiu que eles encontrassem 
nosso refúgio. os guerreiros da nossa tribo contavam nosso refúgio. os guerreiros da nossa tribo contavam 
apenas com suas armas para enfrentar a feitiçaria apenas com suas armas para enfrentar a feitiçaria 
deles; caíram fulminados. depois, foi a vez das deles; caíram fulminados. depois, foi a vez das 
mulheres e das crianças... foi horrível ver os corpos mulheres e das crianças... foi horrível ver os corpos 
serem tragados repentinamente por um redemoinho serem tragados repentinamente por um redemoinho 
infernal, que logo desapareceu no horizonte!infernal, que logo desapareceu no horizonte!

que rituais obscuros se abatem sobre que rituais obscuros se abatem sobre 
seus companheiros, wolff?seus companheiros, wolff?
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parta parta 
daqui antes que daqui antes que 

te atraiam com seus te atraiam com seus 
feitiços! se você feitiços! se você 
ficar, um destino ficar, um destino 
pior que a morte pior que a morte 

o aguarda... o aguarda... 
fuja!fuja!

a princípio baixa, mas logo a princípio baixa, mas logo 
com maior nitidez, uma voz doce, com maior nitidez, uma voz doce, 
sussurrante e melodiosa, cheia sussurrante e melodiosa, cheia 
de nuances sensuais e cálidas, de nuances sensuais e cálidas, 
quebra o silêncio. é como um quebra o silêncio. é como um 

lamento que implora por ajuda, lamento que implora por ajuda, 
que chama wolff, o guerreiro que chama wolff, o guerreiro 
valente, capaz de ficar cara valente, capaz de ficar cara 

a cara com a morte.a cara com a morte.

é um é um 
feitiço, wolff! feitiço, wolff! 

não é a sua mulher não é a sua mulher 
que o chama... que o chama... 

os bruxos são os os bruxos são os 
responsáveis por responsáveis por 
esta miragem...! esta miragem...! 

fuja!fuja!
bruma está me bruma está me 

chamando... não chamando... não 
está morta! devo ir está morta! devo ir 
atrás dela... ficar atrás dela... ficar 

ao seu lado!ao seu lado!

não pode não pode 
ser uma ilusão dos ser uma ilusão dos 

sentidos! meu coração sentidos! meu coração 
diz que bruma está diz que bruma está 

viva. devo usar viva. devo usar 
minha força para minha força para 

salvá-la!salvá-la!

eu a vi cair eu a vi cair 
fulminada. estava fulminada. estava 

morta! não havia uma morta! não havia uma 
gota de sangue em gota de sangue em 

suas veias. eles suas veias. eles 
mataram todo mundo, mataram todo mundo, 

está ouvindo? está ouvindo? 
todos!todos!

me escutem, me escutem, 
criaturas das trevas! criaturas das trevas! 
wolff salvará os seus wolff salvará os seus 
companheiros e depois companheiros e depois 

despedaçará vocês despedaçará vocês 
com as mãos nuas!com as mãos nuas!

como se obedecesse ao chamado como se obedecesse ao chamado 
de sua poderosa voz, uma violenta de sua poderosa voz, uma violenta 
tempestade se anuncia. porém, os tempestade se anuncia. porém, os 

gritos de wolff são mais fortes que gritos de wolff são mais fortes que 
os trovões. a raiva arde dentro os trovões. a raiva arde dentro 
de seu corpo e todos os seus de seu corpo e todos os seus 

músculos se preparam para a ação. músculos se preparam para a ação. 
e o velho ancião teme que o valente e o velho ancião teme que o valente 

guerreiro encontre sua sina...guerreiro encontre sua sina...
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como se o vento incitasse ainda como se o vento incitasse ainda 
mais a raiva selvagem de wolff, mais a raiva selvagem de wolff, 
o guerreiro inicia uma corrida o guerreiro inicia uma corrida 

desenfreada. seu exímio instinto desenfreada. seu exímio instinto 
de caçador o orienta, assim como a de caçador o orienta, assim como a 
voz suplicante de sua companheira, voz suplicante de sua companheira, 

bruma, que parece cada vez mais bruma, que parece cada vez mais 
próxima, ecoada pelos lamentos próxima, ecoada pelos lamentos 

de sua tribo agonizante.de sua tribo agonizante.

no meio de uma planície no meio de uma planície 
desolada, uma edificação desolada, uma edificação 

fantástica se eleva. fantástica se eleva. 
degraus ensanguentados degraus ensanguentados 

conduzem à entrada, oculta conduzem à entrada, oculta 
dentro da garganta de dentro da garganta de 
um ídolo monstruoso.um ídolo monstruoso.

wolff cruza a wolff cruza a 
entrada do templo entrada do templo 
com o coração com o coração 
palpitante.palpitante.

às suas às suas 
costas, uma costas, uma 
sinistra figura sinistra figura 
se ergue.se ergue.
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movida pelo braço poderoso, a pesada espada movida pelo braço poderoso, a pesada espada 
corta o ar, separando a cabeça do monstro de seu corta o ar, separando a cabeça do monstro de seu 
corpo. ela cai no chão... rodopia sobre as lajes do corpo. ela cai no chão... rodopia sobre as lajes do 

templo e, apartada do corpo, exibe vida própria.templo e, apartada do corpo, exibe vida própria.

uma gar-uma gar-
galhada galhada 
sinistra sinistra 
ecoa ao ecoa ao 
redor de redor de 
wolff, e as wolff, e as 
sombras o sombras o 
engolfam.engolfam.

diante de seus olhos, a cabeça do diante de seus olhos, a cabeça do 
demônio começa a se transformar demônio começa a se transformar 
no rosto de uma bela mulher. no rosto de uma bela mulher. 
wolff percebe que enfrenta wolff percebe que enfrenta 
um adversário à sua altura...um adversário à sua altura...
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wolff, o guerreiro, sabe a diferença entre wolff, o guerreiro, sabe a diferença entre 
combater inimigos de carne e osso e enfrentar combater inimigos de carne e osso e enfrentar 
feiticeiros. até agora, ele sempre se sagrou feiticeiros. até agora, ele sempre se sagrou 
vitorioso nas batalhas... ninguém foi capaz vitorioso nas batalhas... ninguém foi capaz 
de fazer frente a sua força hercúlea! mas de fazer frente a sua força hercúlea! mas 
agora... de que serve tamanha capacidade? agora... de que serve tamanha capacidade? 
os feiticeiros conhecem tudo... até mesmo os feiticeiros conhecem tudo... até mesmo 

o que se passa em sua mente furiosa!o que se passa em sua mente furiosa!

O MUNDO O MUNDO 
DOS BRUXOSDOS BRUXOS
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bruma! onde bruma! onde 
você está? você está? 
sou eu... sou eu... 
wolff!wolff!

por um por um 
instante, wolff instante, wolff 

presencia uma visão de presencia uma visão de 
pesadelos: vê bruma, sua pesadelos: vê bruma, sua 
amada companheira do dia amada companheira do dia 
a dia, e de noites de amor, a dia, e de noites de amor, 

entre as presas de um entre as presas de um 
monstro pavoroso. e não se monstro pavoroso. e não se 
trata de um sonho... ele a vê trata de um sonho... ele a vê 

com clareza! escuta os gritos com clareza! escuta os gritos 
desesperados da sua amada, desesperados da sua amada, 

sendo vítima dos sofrimentos sendo vítima dos sofrimentos 
mais atrozes. o sangue mais atrozes. o sangue 
de wolff gela em suas de wolff gela em suas 

veias, mas, logo... veias, mas, logo... 
tudo fica tudo fica 
escuro.escuro.

malditos bruxos! malditos bruxos! 
vocês não conseguirão vocês não conseguirão 

me enlouquecer! escutem me enlouquecer! escutem 
meu desafio... eu, wolff, o meu desafio... eu, wolff, o 
guerreiro, os conclamo guerreiro, os conclamo 

a uma luta justa! a uma luta justa! 
enviem seus melhores enviem seus melhores 
lutadores que estarei lutadores que estarei 

esperando!esperando!
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você que pediu, você que pediu, 
wolff... esse é o wolff... esse é o 

caminho que o levará caminho que o levará 
à sua companheira! à sua companheira! 

nele nos encon-nele nos encon-
traremos!traremos!

mais uma vez wolff vê bruma, indefesa, pronta para o mais uma vez wolff vê bruma, indefesa, pronta para o 
cruel sacrifício dos bruxos. logo, as trevas se tornam cruel sacrifício dos bruxos. logo, as trevas se tornam 

mais densas e impenetráveis e, quando os olhos do mais densas e impenetráveis e, quando os olhos do 
guerreiro se habituam à escuridão, ele percebe uma guerreiro se habituam à escuridão, ele percebe uma 

claridade no fundo do templo, na direção que o bruxo claridade no fundo do templo, na direção que o bruxo 
indicou. dirige-se para lá com a espada em punho.indicou. dirige-se para lá com a espada em punho.

incansável, ignora a incansável, ignora a 
temperatura sufocante, temperatura sufocante, 

o fedor que o rodeia e os o fedor que o rodeia e os 
restos humanos que se restos humanos que se 
atulham pelo caminho. atulham pelo caminho. 
só pensa no combate!só pensa no combate!

uma serpente infernal cai, uma serpente infernal cai, 
decapitada pela sua espada. decapitada pela sua espada. 
mas um guincho é ouvido e, a mas um guincho é ouvido e, a 
sua frente, uma sombra se sua frente, uma sombra se 

avoluma contra o céu...avoluma contra o céu...
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diante dos seus olhos espantados, surge diante dos seus olhos espantados, surge 
um enorme pássaro infernal, cavalgado um enorme pássaro infernal, cavalgado 
por uma bela mulher altiva e desafiadora!por uma bela mulher altiva e desafiadora!

ela maneja o chicote com ela maneja o chicote com 
perfeição; com um movimento perfeição; com um movimento 

rápido, arranca a espada rápido, arranca a espada 
das mãos do guerreiro. das mãos do guerreiro. 

a seguir, se aproxima ainda a seguir, se aproxima ainda 
mais da presa e inicia um ataque mais da presa e inicia um ataque 

implacável. o chicote passa implacável. o chicote passa 
assobiando e golpeia o corpo assobiando e golpeia o corpo 

de wolff, deixando marcas de wolff, deixando marcas 
ensanguentadas em seu ensanguentadas em seu 

tórax e ombros...tórax e ombros...
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à beira da morte, wolff à beira da morte, wolff 
perde o equilíbrio e cai perde o equilíbrio e cai 
por uma fenda na rocha. por uma fenda na rocha. 

mas, quando acha que mas, quando acha que 
vai se espatifar, sente o vai se espatifar, sente o 
corpo ascender, como corpo ascender, como 

se flutuasse no ar.se flutuasse no ar.

algo estranho algo estranho 
ocorre. a bela sayda, ocorre. a bela sayda, 

proficiente em suplícios proficiente em suplícios 
a serviço dos bruxos, a serviço dos bruxos, 

estava prestes a acabar estava prestes a acabar 
com o guerreiro. porém, com o guerreiro. porém, 

alguém salvou a alguém salvou a 
vida dele.vida dele.

o que está o que está 
acontecendo? acontecendo? 

flutuo no ar! mas, flutuo no ar! mas, 
não... não há ar ao meu não... não há ar ao meu 

redor; tudo está morto. redor; tudo está morto. 
mas consigo respirar. mas consigo respirar. 
que força é esta que que força é esta que 
me atrai para o alto, me atrai para o alto, 
planando sobre este planando sobre este 
mundo corrompido? mundo corrompido? 

meus ferimentos meus ferimentos 
estão curados!estão curados!

sou eu sou eu 
quem o chama. a quem o chama. a 

feiticeira das névoas feiticeira das névoas 
escarlates. te vi lutar escarlates. te vi lutar 

e sei que é o homem que e sei que é o homem que 
preciso ao meu lado, em preciso ao meu lado, em 
meus domínios. venha, meus domínios. venha, 

suba... seu lugar suba... seu lugar 
é comigo!é comigo!

estou sonhando? estou sonhando? 
você é outra visão você é outra visão 

irreal ou quer mesmo irreal ou quer mesmo 
me ajudar? sinto uma me ajudar? sinto uma 

força guiando-me força guiando-me 
até você!até você!

a feiticeira das névoas escarlates! a feiticeira das névoas escarlates! 
uma mítica mulher, cuja beleza enlouquece uma mítica mulher, cuja beleza enlouquece 
centenas de homens desde a aurora dos tempos! centenas de homens desde a aurora dos tempos! 
a feiticeira das névoas escarlates! seu poder atrai wolff e o a feiticeira das névoas escarlates! seu poder atrai wolff e o 
arrasta num redemoinho, levando-o ao topo de um mundo sem céu...arrasta num redemoinho, levando-o ao topo de um mundo sem céu...


