
Amigo 
Zagoriano,

No ano passado, 2006, Zagor 
festejou seu 45° aniversário de 
vida editorial: na Itália, a primeira 
aventura do Espírito da Machadi-
nha, A Floresta das Emboscadas, 
chegou às bancas em junho de 
1961 (no Brasil, Encontro na Flo-
resta, ZG Vecchi n° 12, jul/1979). 
E, no mesmo período em que 
se comemorava a data na Velha 
Bota, saía o 18° Zagor Especial, 
completando a “maioridade” da 
série anual, como comentou o 
editor Sergio Bonelli. A história 
da edição comentada é esta que 
apresentamos agora que, assim 
como a primeira história do Se-
nhor de Darkwood, é desenhada 
por Gallieno Ferri, que também 
ilustrou o primeiro Especial ita-
liano, Zagor Contra-Ataca, cuja 
história, lançada na Itália em 1988, 
foi publicada no Brasil em Zagor 
n° 7, da Mythos (out/2001). Além 

do desenhista, quem também vol-
ta aos holofotes com esta aventura 
é um personagem muito amado 
por todos os leitores: Digging 
Bill. Como explicar, a quem não 
o conhece, quem é o caçador de 
tesouros mais azarado do mundo? 
Talvez a melhor defi nição tenha 
sido dada justamente pela boca de 
Zagor, no texto do roteirista Gui-
do Nolitta, que criou o amigo do 
herói em 1966 (e que, por isso, fez 
quarenta anos com esta aventura). 
No gibi com o título Capitão 
Serpente (Zagor Globo n° 26, 
fev/1987), quando o capitão de 
um navio pergunta quem é aquele 
estranho tipo, Zagor responde: 
“Quem pode dizer, capitão? 
Um louco, talvez... ou talvez um 
grande trapalhão, capaz até de 
enganar a si mesmo. Ou um in-
curável sonhador... ou um poeta, 
se preferir! Ou, melhor ainda, 

ele é todas essas coisas juntas. 
Infelizmente não é fácil encontrar 
explicações mais claras, pode 
acreditar! O que posso dizer... ele 
é simplesmente Digging Bill!”. 
O quadrinho reproduzido nesta 
página é o que conclui a histó-
ria mencionada, quando Zagor 
acabou de dar a descrição do 
seu amigo ao capitão. E Digging 
Bill grita: “Voltem aqui! Eu vou 
encontrar! Desta vez eu vou 
encontrar!”, referindo-se a um 
tesouro que, claro, ele não deve ter 
encontrado. Como sempre, aliás. 
E na única vez que Digging Bill 
achou um tesouro, logo o perdeu 
(como vimos no fi nal de ZGX 31, 
out/2006). A história desta edição 
foi escrita por Burattini com base 
num argumento de Vittorio Sossi 
(seu único trabalho até agora) e, na 
fase de elaboração, o nome do na-
vio era Observer, o mesmo de um 
navio holandês do Século XVII que 
foi vítima de uma maldição.
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