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ftteraanos
Nunca gostei de histórias em quadrinhos

por achá-las superficiais e anticul lurais Po-

rém, outro dia, na sala de espera de ntíU

dentista, tive o prazer de conhecer a Espa-
da Selvagem de Coram. Apesar dc ser algo

totalmente diferente da literatura conven-

cional, essa publicação é surpreendenle-

meijte criativa e contagiante, pois tem o po-

der dc nos transportar para alguns milhares

de anos no passado. Agora, que refiz meus
conceitos sobre heróis e super-Jieróis, pre-

tendo ter eõntató com outras revistai, ç já

comecei pelo Homem-Aranha, recomenda-

do por um sobrinho meu. Corna advoga-

do, sou obrigado a ler compêndios, proces-

sos e parecer-es e descobri, depois de quin-

ze anos de profissão, o relaxante ideai para

os momentos de tensão e fadiga. Parabéns.

CARLOS ALBERTO LIBERATTJ
R. Benjamin Conslant, 190

01005 - São Paulo - SP

Advogados, médicos, professores, enge-

nheiros. Estudantes, affke-boys, secretá-

rias, ascensoristas. Digitadores, progra-

madores, motoristas, balconistas. O públi-

co do Canan itào tem fronteiras, fffe já
espetado por nós quando lançamos a

revista do fantástico cimério. E quanto ao
Dr. Carlos Alberto, eu quero aproveitar a
oportunidade pra dizer umas palavri-

nhas.,, a sua mdaçQQ nos quadrinhos,

um caso entre os milhares que temos tido

conhecimento, representa mais um passa
em nossa lula contra o preconceito cego
que ainda persiste toma as histórias em
quadrinhos. Felizmente nun-ca 4 tarde pra

começar, doutor, e até lhe recomendo
Epic Marvel, a mais nova forma de tomar
suas horas de dese/inlração ainda mais
gostosas . Por hvje. ( sí.

Piir que vwês não dão unia dessas capas do
Conan como póster, logicamente em tama-

nho maior? Seria o céu para os cuifidores do
bárbaro mais fantástico que já houve.

ADALBERTO MEIRELLES NUNES
Av, Paraná pua, 2830

21910 - Rio de Janeiro - RJ

Eu não voa prometer que vamos dar um
póster do Conan pra vocês portjtte, apesar
de ser nossa intenção, isso ainda depende
de alguns detalhes a serem resolvidos.

Mas de umacoisa todo mundo pode ter

certeia. .. se a geme presentear os leitores

com uma obra-prima, não vai ser nenhu-
ma capa já publicada, mas, sim, algum
material ainda inédito.

Cheguei â conclusão de que qualquer bom
desenhista pode desenhar o Conan. A pro-

va disso são os trabalhos dos geniais John
Buscema e Neal Adams, e as maravilhas

criadas por nada mais nada menos do que
Pablo Marcos, Ernie Chan, Sonny Trini-

dad e Tuny de Zuniga. São génios traba-

lhando um personagem genialmente criado

por um monstro.

LAERTE MENEZES
Av. Francisco Sales, 1205

30000 - Belo Horizonte- - MG
Bem... teoricamente todo bom dcsc»ni<:ri

pode desenhar qualquer personagem. Mas
acho que o que você quis dizer foi que o
potencial do Conan é ião forte que qual-

quer um desses mestres que você citou se

sente completamente â vontade diante de-

le. £ claro que o mesmo não se pode dizer

dos inimigos do cimêrio...

Eu adoro, amo, sou louca pelos relatos dos

Anais da Era Hiboriana. Essa série, que re-

vela todos os segredos do mundo de Co-
nan e Sonja, é simplesmente desbundante

Por isso. eu imploro... publiquem sempre,

ou pelo menos com a maior frequência pos-

slvel,esse material, peto amor de Deus!
KÁTIA MOURA GONZALES

R, Antero de Quental, 590

031fi] - São Paulo - SP

Calma, Kátia, Não precisa se desesperar.

Você não se esqueceu de que temos muito
material de excelente nível e que precisa

ser publicado, também, ndO? Ê a caso,

por exemplo, do Salomão Kane, aue vem
agitando os leitores bárbaros do Brasil e

de Portugal, Os Anais vão continuar sain-

do, como você disse, dentro- do maior fre-

quência possível.

Por que vocês não^ dão< mais. informações

sobre as revistas que publicam histórias do

Conan nos Estados Unidos'.' Tenho certeza

de que todo ConartmCOtiOCO SC deleitaria

com qualquer tipo de informação que vo-

P
MARCO AURÉLIO O. N. PAES

Ar. João Pessoa, 709
90000 Porto Alegre - RS

Na medida do possível, sempre tentamos in-

formar nossos leitores a respeito de tudo

que acontece na Marvel americana, o cen-

tro criador de todo ene muide de aventara

quefascina a todos nós. Então, vamos lá...

o bárbaro aparece mensalmente em três re-

vistas, nos Estadas Unidos, King Conan e

Conan. The Barbarian, ambas coloridas e

no formato convencional dos quadrinhos

americanos. Pra quem não íOft/lícfi esse pa-
drão, recomendo que procure, em sua cida-

de, um revendedor de publicações estran-

geiras pra poder ter uma idéia. Por fim.

exima badaiadlssima Savage Sword of Co-
nan, na qual se inspira nossa Espada Selva-

gem, Como aqui, ela também sai em preto

e branco e possui as mesmas taniaeriiti-

cas. A precursora da Savage Sword foi a
Savage lasque teve dez edições e publica-
va aventuras de Conan eKaiar.

Simplesmente magnifico o poema Ciméria
publicado na Espada Selvagem. O trabalho

de tradução foi tio genial, mas tão genial,
que o tradutor merece ser conhecido do
grande público. Quem é ele?

RUBENS CARVALHAES
R. 28 de Setembro, 2875

Z0SS1 - Rio de Janeiro - RJ

Ciméria, adaptado por Roy Thomas de um
te.xto de Lyn Cárter, foi transportado pio por-

tuguês através de um trabalho conjunto.

João Paulo traduziu soberbamente pra adap-
tação, como voei diz, perfeita, do flWí/tf de
Carvalho-. Cd entre nos. os dois ião muito
bons e concordo que o grande público deve
saber quem são as duasferas.

A Espada Selvagem de Conan 8 estava de-
mais, desde a capa do Norem, digna do
Louvre, de Paria, passando pelo desenha
antológico do Neal Adams, até o retomo
dos Anais da Era Hiboriana, de Roy Tho-
mas e Walt Simonson. Ainda bem que mar-
wete tem coração <te íeio!

RICARDO CASTRO PAES
R. Quintino Bocaiúva, 185

21311 - Niterói - RJ
As revistas do Conan. em geral, têm prati-

camente o mesmo nível. Acontece que. de
leitor pra leitor, as preferências variam, o
que faz com que uns gostem mais de deter-

minada edição do que outros. Mas, em li-

nha geral, a qualidade é muiro alia, prati-
camente sem precedente na história dos
uuuiiritifios ito Brasil.

A esenta na Era Hiboriana já era bastante
avançada. Isso a gente percebe oom muita
facilidade e frequência nas histórias do Co-
nan e da Sonja. Como se explica esse falo

se, segundo os historiadores, o homem co-

meçou a escrever há apenas cerca de
4.0O0anos?

ISAAC WEONER e

CLÁUDIO MEDEIROS
R. Monte Carmelo, 25

95100 -Caxias doSul-RS
E simples... os historiadores não reconhe-
cem a existência da Era Hiboriana, consi-

derando' essa fase apenas uni exercício de
imaginarão. E eles não deixam de ter ra-

zão, jâ que eia saiu eccltisivamente da ca-

beço superinventiva de Roeert Howard

Escreva sua carta para:

R. Bela Cintra, 299
CEP 01415 - São Paulo - SP

Mande a data de seu aniversario














































