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Conan é o último sobrevivente de uma batalha entre feudos

na Britúnia. Capturado peto senhor de um castelo inimigo, é

forçado a trabalhar como escravo.

Por Charles Dixon, Mike Docherty e Dave Simons

O PESTINHA

Sonja salva o filho de um mago da morte. Não demora muito

para se arrepender.

Por Bruce lones
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Ernie Chan III, a missão.

PERGAMINHOS HIBORIANOS

A sessão favorita de Croo
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ao aiba, ó príncipe, que, entre os anos quando os

oceanos tragaram Atlântida e os anos quando se

levantaram os filhos de Aryas, houve uma era ini-

maginada, repleta de reinos esplendorosos, que se espalha-

ram pelo mundo como miríades de estrelas sob o firmamen-

to. Nessa época surgiu Conan, da Ciméria, de cabelos ne-

gros, olhos ferozes, mãos sempre crispadas sobre o cabo de

uma formidável espada, pronta a ser brandida na luta, sobre

quem as tribos kushitas cantaram inúmeras lendas. Saquea-

dor, ladrão sagaz, assassino frio, mercenário, pirata, mas aci-

ma de tudo um nómade, Conan palmilhou cada região conhe-

cida dá era hiboriana, em busca de aventura e riqueza, sem
hesitar em jogar sua vida na ponta de uma espada sempre

que o pagamento compensasse."
Crónicas da Nemédia

Conan atua

como mercenário

no exército de

um feudo da

Britânia,

envolvendose

em lutas no

sul da região

































































































































Eu sou o Cimério Negro e dou
o maior 10 nas revistas do bár-

baro, principalmente a seção
de cartas, Pergaminhos Hibo-

ríanos. Gostaria de saber se

vocês vão publicar histórias do
bárbaro junto daquela gatona,

a Valéria, e combatendo algum
outro herói.

RAIMUNDO PEREIRA DE UMA
R. São Cosme, 48
58100 - Campina Grande - PB

A gatona volta em ESC 82. E
Conan quebrou a cara do Capi-

tão América recentemente, em
CA 130.

Eu sou o Cimério Branco e

gostaria de saber quando o

Conan encontrará aquela gato-

na, a Sonja, novamente.
PAULO HENRIQUE DUARTE
Av. 24 de Maio, 1270
90000 - Porto Alegre - RS

A gatona arranha o bárbaro

em Conan Rei 11. Mas, a pro-

pósito, o que houve com o Ci-

mério Cinza, que não escreveu

cartas para esta edição?

Genialf Esse tal de Dorian é fan-

tástico! A capa da ESC 72 está

ótima. Tem mais capas feitas

por ele? Por acaso Jéssica será o
novo amor de Conan?
ADRIANO DOBRUSKI
R. Antonio R. Teixeira, 1550
84100 - Ponta Grossa - PR

Já tão querendo casar o pobre
do Conan novamente. Dorian,

meu caro, é filho do sensacio-

nal ilustrador Bóris Vallejo. Es-

pere mais capas e nós espera-

mos mais elogios.

Houve um tempo em que as

revistas de Conan apareciam
cobertas com batalhas sangui-

nolentas, corpos desmembra-
dos, cabeças decepadas voan-

do e rolando, tripas sendo ar-

rancadas... Tudo isso feito por

um único homem. Por onde
Conan passava, via-se um ras-

tro de sangue, uma tremenda
carnificina. Quando é que vo-

cês vão voltar a publicar estas

belezas de histórias?

ALEX SANDRO O. MEDEIROS
R. 14/ casa 6

23580 - Paciência - RJ

Díga-me, Alex, o que você cos-

tuma almoçar? Se você gosta

de batalhas sangrentas, vamos
combinar uma coisa: aguarde

a saga derradeira da revista

Conan Rei, chamada... Conan,

Imperadorl



Sei que Conan ainda vai ser

amante da Sonja. A pergunta
é: quando vocês vão publicar

isso? Gostaria de saber mais
sobre Alan Zelenetz, porque
seus argumentos em Conan
Rei são muito talentosos.

FÁBIO MESQUITA DOS ANJOS
Av. Maracanã, 1538/102
20530 - Rio de Janeiro - RJ

Você sabe?!? Acho que não. A
resposta é: acho que você ain-

da não leu Conan Rei 1 1. Alan
Zelenetz já escreveu duas gra-

phic novéis publicadas pela

Abril Jovem: A Bandeira do
Corvo e Legião Alien.

E com o maior orgulho que
posso dizer que possuo a cole-

ção completa da Espada Selva-

gem, e confesso que, em de-

terminadas histórias, o meu la-

do selvagem vem à tona... Ju-

ro que, se houvesse um meio.

eu entraria na história e iria lu-

tar ao lado desse bárbaro. Os
desenhistas são magos que In-

jetam vida e sede de aventuras
— que todos os deuses os
abençoem.
ROSANA PALMA
R. Alto do Bonfim, 702
04382 - São Paulo - SP

Ok, she-devil, os magos da re-

daçâo já estão trabalhando nu-
ma poção miraculosa capaz de
transportar os leitores para
dentro das páginas.

Salomão Kane, Bran Mak Morn
e Kull já estão merecendo uma
revista só para eles, não acha?

Se até Groo tem revista própria,

porque eles não?

SYLLAS VAN DER SOUZA
R. Sete
78900 - Porto Velho - RO

Groo responde: Groo faz o que
Groo faz melhor. Quem são Ci-

dadão Kane, BrahMakDonaid e

esse sujeitinho de nome feio?

Vejo muitos leitores criticando

a aparição de outros persona-

gens na Espada. Eu, porém,
peço: por favor, publiquem
mais histórias de Sonja, a

Guerreira.

VALMIR JOSÉ MAZINI
R. Mato Grosso, 91
16010 - Araçatuba - SP

Sonja! Sonja! Sonja! Vaa-
vooom! Aaaarrgh... {editor é

decepado por ruiva feminista

em trajes sumários. Vende-se
a arma do crime, uma legítima

espada hirkhaniana. Vaga pa-

ra editor que não exacerbe
sua libido em cima de perso-

nagens sensíveis, porém san-

guinárias).
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