


Stan Lee apresenta:

COHlUf
BãRBaRO

[~~5~| O MERCENÁRIO

Uma briga de taverna dá início a uma nova fase na

vida do cimério, quando ele inspira um jovem a se-

guir suas pegadas e também jogar sua vida contra

uma espada por dinheiro e glória.

Por Cary Kwapisz e Larry Yakata

A MENINA EA GUERREIRA

Sonja encontra uma ladra infantil disposta a ver a cor

de seu sangue.

Por fim Valentino, Steve Carr e joe Rubinstein

[63] PORTFOLIO

A ruiva bárbara numa série de posters selvagens.

fiã] PERGAMINHOS HIBORíANOS

Os letrados da Ciméria.

Capa: Earl Norem



M^^S* aiba, ó príncipe, que, entre os anos em que os

%&Sk oceanos tragaram Atlântida e os anos em que
C^í^se levantaram os filhos de Aryas, houve uma

era inimaginada, repleta de reinos esplendorosos que se

espalharam pelo mundo como miríades de estrelas sob o
firmamento. Nesta época surgiu Conan, um bárbaro de
cabelos negros, olhos ferozes, saqueador, ladrão sagaz, as-

sassino 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

































































































































Quero saber se Thoth-Amon
morreu em Conan Rei 6 ou
não. Quando vão lançar o
Almanaque Conan? 0 cimé-

rio vai encontrar Sonja em
Conan Rei?

ARTUR PEREIRA NETO
R. Pres Olegário Marciel, 954
38180 -Araxá- MG

Você quer acabar com o
suspense e a graça de des-
cobrir as respostas lendo
Conan Rei? Eu não tive co-

ragem de descer ao inferno

para ver se a alma maléfica

do feiticeiro está bem ou
malpassada. Sonja em Co-

nan Rei? Você não faz idéia

do que este encontro pode
acarretar. Agora, Almana-
que de Conan... Você quer
parar de dar idéias às mi-

nhas chefas, sim? Já não
basta o trabalho que tenho
editando quatro títulos des-

te "maldito cimério", como
o chamam seus inimigos?

Caso eu desejasse publicar

contos sobre a Era Hiboria-

na, envolvendo persona-

gens de minha criação, isso

implicaria problemas em re-

lação a direitos autorais?

Como foi que o rei Kull ad-

quiriu aquela cicatriz na fa-

ce? Com relação a Conan
Rei, notei várias diferenças

de cor no cabelo de Zeno-
bia: ela já foi ruiva, loira e

agora está com os cabelos
castanhos?

RENATO FONTES GROGER
R. Benedita Martins Cruz, 35
1 1 660 - Caraguatatuba - SP

Em primeiro lugar, se você
tem em mente escrever

contos do género espada e

feitiçaria, o melhor caminho
para evitar problemas de
copyright ê não utilizar ne-

nhum nome mencionado
nas histórias de Conan. Eles

são marca registrada da Co-

nan Properties, Inc. A histó-

ria em que Kull foi ferido no
rosto, durante a luta que lhe

rendeu o trono de Valúsia,

foi publicada há muitos
anos em Superaventuras
Marvel. Tendo em vista que
muitos leitores de ESC não
a conhecem, iremos repu-

blicá-la dentro de dois nú-

meros. Finalmente, com re-

lação a Zenobia... quem dis-

se que a tintura de cabeio

não é invenção hiboriana?

Saiba que as egípcias a utili-

zavam bem antes da cons-

trução da Esfinge.



Em ESC 56, na história A
Coisa da Cripta, a f i g u ra
sentada no trono de pedra
era Kull, ou Conan foi Kull
muito tempo atrás?

EDSOM SILVA C. DE SOUZA
R. Sta. Maria da Vitória, 8
071 30 - Guarulhos • SP

Pelo contrário, o mais lógi-
co é que a imagem fosse
uma profecia relacionada a
Conan, que nasceu muitos
anos após a morte de Kull.

Por que vocês não entram
em contato com o ator aus-
tríaco Arnold Schwarzeneg-
ger para ele posar para al-

gumas fotos, de preferência
como na cena representada
na capa da ESC 44? Que tal

a ideia?

AUDO F. DEJESUS

R. 8, n.° 123 B
28870 Rio das Ostras - RJ

Acho que Conan devia en-
velhecer um pouco. Essas
histórias dele estão cada
vez mais complicadas. Tem
vez que ele é rei, outra que
não... Expliquem-me isso.
Outra coisa, esse filho do
Conan vai fazer sucesso co-
mo o pai?

CHARLES PINHEIRO
R. Marta dos Anjos, 324
66000 - Belém - PA

Em Conan Rei, o clmério já é
cinquentão. Quer que enve-
lheça mais? Vamos esclare-
cer uma coisa, de uma vez
por todas: Conan é rei na re-

j&jUí -
vista Con«n Rei. É difícil deco-

Oootima ideia. Voce so es- rar isso? Quanto ao filho de
queceu de mandar os selos Conan, ou melhor, aos filhos,
para a gente enviar a conta só os leitores dirão se eles ta-
para sua casa. rào ou não sucesso.






