


A TERRA VAI SER
s^INVADIDA.

SO PRA COMEÇAR, UM
CONTINENTE INTEIRO

SERÁ DOMINADO E
MASSACRADO.

VOCE TAMBÉM ESTÁ CONVOCADO
PARA DETERÁ INVASÃO! PREPARE SE!



Stan Lee apresenta:

d BâRBano

| FEUDO DE SANGUE

Conan e Jéssica são capturados por tropas argoseanas, contra

quem uma força invasora zíngara decide iniciar uma guerra.

Para complicar ainda mais a situação, o cimério descobre que

tinha razão em seus temores, pois Bor'Aqh Sharaq, mais uma
vez, retorna das trevas para um ajuste de contas.

PorMichael Fíeisher e Dave Simons

Salomão Kane procura a filha desaparecida de um amigo nas

florestas da Transilvânia. E quem vem ao seu auxílio é um fa-

moso conde romeno, conhecido por sua sede de sangue.

Por Roy Thomas, Alan Weiss e The Crusty Bunkers

| CASTELO DÔ VAMPIRO

| PERGAMINHOS HIBORIANOS

A seção das barbaridades.

Capa: Dorian



^ ^ aiba, ó príncipe, que, entre os anos em que os oceanos
^^ktragaram Atlântida e os anos em que se levantaram
^Jr os filhos de Aryas, houve uma era inimaginada, re-

pleta de reinos esplendorosos que se espalharam pelo mundo co-
mo miríades de estrelas sob o firmamento. Nesta época surgiu
Oman, um bárbaro de cabelos negros, olhos ferozes, saqueador,
ladrão sagaz, assassino frio com gigantescas crises de melancolia
e não menores fases de alegria, mãos sempre crispadas sobre o
cabo de uma formidável espada, pronta a ser brandida na luta,

para humilhar os frágeis tronos da Terra."

Crónicas da Nemédia































































































































Sou apaixonada por esse
bárbaro fantástico, e acho
que a ESC está ótima. Me-
lhor estraga! A série Conan
Rei também está demais. E
concordo plenamente com
a leitora Rita Ferreira da Sil-

va, principalmente sobre
Bêlit. Era uma pedra no sa-

pato aguentá-la numa saga
tão longa. Só continuei

comprando a ESC por cau-

sa do Conan.
ROSÁLIA P. SANTOS
R. Tenente Rocha, 532
02022 - São Paulo - SP

O ciúme das mulheres...

Como foi visto em ESC 69,

nossa colega Rita se exaltou

um pouco sobre a Bêlit,

pois nós, conanmaníacos,
sabemos muito bem que ela

nunca irá sair de nossas
lembranças.
MAURÍCIO DOBRUSKI
R. Antônio R. Teixeira, 1550
84015 - Ponta Grossa - PR

1) Onde estão as audaciosas
histórias da Sonja? 2) As
histórias de Kull e Salomão
Kane não poderiam ser fei-

tas pelos grandes mestres?

3) Mayerick, Bóris, Beekman
e Norem demorarão a nos
honrar com novas capas? 4)

A princesa Chabella, que
aparece em Conan Rei 5, é a

mesma presente nas ESC
23, 24 e 25? 51 Quando será

o próximo encontro entre

Conan e Toth-Amon?
ELDO CARLOS A. LIMA
R. Dr. Sá Pinto, s/n."

28880 - Barra de S. João - RJ

1) Aqui. 2) Sim. 3) Hmm... 4)

Sim. 5) Segredo. Respondi-
do? E se a ordem não for

essa, hein?

Parabéns pela publicação

da explicação da cronologia

da vida de Conan na revista

Conan Rei. Achei que veio
em boa hora, para descom-
plicar a cabeça de muitos
fãs do cimério de bronze, in-

clusive eu. Queria saber por
que a cronologia do bárbaro
não foi publicada em ordem
nem na Weird Tales, nem
na Espada Selvagem.
DOUGLAS R. PINTO
R. Nebraska, 239

Cronos era um deus enlou-
quecido que queria matar
os próprios filhos. Acabou
assassinado. As vias de cro-

nologia são perigosas, co-

mo você pode ver. Nenhum
personagem a respeita, de
fato, se você for pensar
muito no assunto. Pegue
Robin, por exemplo. Ele ti-

nha treze anos em 1941, foi

adolescente durante os
anos hippies, e, agora, com
outro codinome, decidiu

que já tem idade para se
considerar um adulto. Já
não era sem tempo, você
não acha? A diferença em
relação a Conan é que suas
histórias são contadas em
fases distintas de sua vida.

Se um autor, ou o próprio

Howard, tinha uma boa
idêia sobre uma aventura
passada na adolescência do
cimério, quando era um la-

drão conhecendo os praze-

res proibidos de Shadizar,

ele simplesmente escrevia

sobre o assunto, ao invés

de continuar contando os
fios de cabelo brancos da
coroa real da Aquilônia. As-
sim, ganham os leitores que
apreciam tanto a fase mais
bárbara e luxuriosa do per-

sonagem, como os tempos
de glórias nos campos de
batalha, que um dia o torna-

ram imperador... Ops! Isso



Crom! Não é por ser punk
que eu vou deixar de ser
um grande fã deste "maldi-
to cimério", como dizem
seus inimigos. Queria para-
benizar os "monstros da ar-

te" Ernie Chan, John Busce-
ma e outros. Também gos-
taria de saber o nome da
brilhante pessoa que res-

ponde as nossas cartas, e
saber o significado da pala-
vra kozaks, para utilizá-la

como nome de punks ba-
gunceiros (não violentos).

FLÁVIO DE SOUZA
R. Saquarema, 46
23095 - Campo Grande - RJ

Os kozaks eram um bando
de rufiões das estepes a
oeste do mar de Vilayet. O
nome foi inventado, como
todo o repertório de deuses
e localidades, por Robert E.

Howard. Quanto ao brilhan-

te oráculo que responde às
dúvidas dos escribas, seu
nome é Mareei Piasse té o
pooovo que está pedindo!).

Por Crom, vocês trocam as
capas das revistas do Co-
nan? E imaginação minha
ou a capa da ESC em Cores
1 tem alguma relação com a
história publicada recente-

mente na ESC 69?
JAIME FONSECA TEIXEIRA
R. Francisco Rabelo da Sil-

va, quadra 25, lote 19
'í n _ Cãn rinnpaln . D I

Podemos até estar engana-
dos, mas será que a capa de
Conan em Cores 1 não tem
os mesmos personagens da
primeira história da ESC 69?
CARLOS E. RÉGNIER
DANIELLE RÉGNIER
R. Conde de Bonfim, 904/302
20530 - Rio de Janeiro - RJ

Terei errado? Bom, a edição
de Conan em Cores foi fe-

chada em 1986... Vejamos,
onde eu estava em 1986?
Tentemos de outro jeito...

Ok, vocês descobriram! E
até era elementar, meus ca-

ros Watsons. Mas agora es-

tamos nos anos 90, e eu sei

exatamente onde estou, o
que significa que vocês es-

tão lendo ESC 72, com uma
capa que não tem nada a ver

com a história. Er, mais ou
menos. Há muitas capas
ruins sendo publicadas
atualmente nos EUA. E, se
os leitores já escrevem fa-

lando mal do que a gente
publica, imagine o que eles

diriam se todas as capas
abaixo da média que ento-
pem os nossos arquivos fos-

sem publicadas? Estamos
utilizando as melhores, dis-

so vocês podem ter certeza!

E também estamos atentos
ao entrosamento entre es-

sas capas e as histórias de
cada edição. Em ESC 70 e
71, vocês viram o baracho
Bor'Aqh Sharaq no interior e

nas capas. A "nova ordem"
que estamos tentando im-

por à cronologia das capas
não deve repetir as gafes do
passado, como a que vocês
citaram, ou seja, incluir ca-

pas com personagens ou si-

tuações específicas em his-

tórias diferentes daquelas a
que se destinavam. Quando
uma capa for ruim demais,
estaremos dando preferên-
cia para uma ilustração neu-
tra, que retrate o cimério em
primeiro plano, ou coisa do
género. Só não abusem da
fé em Crom. Ele é um deus
que não liga a minima para
seus adoradores. Tenha fé é



Caçadores 6

0 que assassinatos brutais,

seitas profanas, ciganos

misteriosos, embaixadores

soviéticos e a família do

Czar têm em comum?

O Sombra sabe.
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