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A NOITE DO RATO

Conan se envolve com uma seita de adoradores do
deus-rato para salvar a princesa de Kusan. Mas o ci-

mério tem de enfrentar ainda a ardilosa Gralha da
Neve, que também está interessada na recompensa

. peio resgate da princesa.

Por Michael Fleisher, John Buscema e Ernie Chan

O SENHOR DO CASTELO

)
O cimério revela o mistério por trás do temível guer-
reiro que exige tributos dos habitantes de uma pobre
aldeia.

Por Craig Anderson, Henri Bismuth e Rubi Nebres

Q|] PORTFOLIO

O bárbaro combate os demónios de um mundo que
a História esqueceu.

Q PERGAMINHOS HIBORIANOS



^ ^ aiba, ó príncipe, que, entre os anos em que os oceanos

tragaram Atlântida e os anos em que se levantaram

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 fiemédia





































































































































Tenho observado os Perga-
minhos Hiborianos e notei
que vocês só abrem espaço

j

para leitores cariocas e pau- <

listas. E os baianos?
TARCÍSIO SOARES PEREIRA
Av. José Otávio de Sena, 157
44720 - Miguel Calmon - BA

Oxente! Talo espaço!

Por favor, lancem uma gra-

phic novel do Conan!
CLÁUDIO R. MACHADO
R. Campos Sales, 2637
18460 -Itararé -SP

Claudião, fique esperto: as
graphics americanas do ci-

mério estão sendo publica-
das na série Conan em Cores.

Existe mais alguma história

do autor da graphic Arena? E
vocês pretendem publicar?
RICARDO MARQUES ASCHE
R. Pe. Gualberto de Lima,
151 - apto. 1178
02736 - São Paulo - SP

No texto de apresentação
do álbum Arena, criamos
grande expectativa nos lei-

tores ao anunciarmos "para
breve" uma nova obra de
Bruce Jones. Infelizmente,
problemas técnicos da edi-

tora norte-americana nos
obrigaram a adiar o lança-
mento por mais de um ano.
Mas você não perdeu por
esperar, meu caro. Somer-
set Holmes, uma história de
ação e mistério assinada pe-
lo velho mestre, é o quarto
número do selo Graphic Ál-
bum, e já está nas bancas.



Gostaria de parabenizá-los
pela publicação de tao ma-
ravilhosa obra-prima, uma
das poucas revistas que
conseguem deixar os leito-

res de "cabeça pra baixo".
Mas tenho algumas queixas
a fazer:

1 ) 0 que aconteceu com o ca-

pitão pirata Bor'aqh Sharaq?
2) Qual vai ser a próxima
saga do Conan?
3) 0 que aconteceu com a

ESC n.°75? As histórias
eram boas, mas os dese-
nhos ficaram ridículos.

4) Existe alguma previsão
para vocês pararem a publi-

cação desta maravilha?
ANDRÉ FABIANO BEZERRA
Rua Aburá, n." 182, Casa
Verde-São Paulo-SP

Vamos por partes, André.
Nosso inimigo, o corsário
Sharaq, volta com tudo para
se vingar do cimério na ESC
n.° 80. A próxima aventura
do bárbaro será como líder

de um bando de saqueado-
res no deserto, seguida de
uma saga como gladiador.
Quanto à ESC n." 75, foi

uma experiência nova com
um tipo diferente de dese-
nho. As histórias do cimério
nunca serão interrompidas.
Você duvida dos poderes de
Crom???

Sou leitor fanático da ESC,
mas, na minha cidade, não
existem bancas que ven-
dam este tipo de publicação
e tenho de viajar para com-
prar as revistas. Gostaria
que me indicassem uma
forma de adquirir a ESC por
reembolso postal.

AGUINALDO P. SOUZA
Rua Belém, 63, 68170-Juriti-
PA

Aguinaldo, você pode com-
prar nossas ESCs pelo
reembolso seguindo as ins-
truções do cupom da última
página da revista.

Malditos sejam Jorge Zaffino
e seus desenhos hediondos.
Por favor, que volte John
Buscema na arte dos próxi-
mos números.
GERVANO FELÍCIO DA SILVA
R. José A. Gonçalves, 72
33000 - Santa Luzia - MG

Que Crom os abençoe pela
ESC 75! Realmente, a histó-
ria do Povo das Trevas foi

uma das melhores obras
que eu já vi (tanto em argu-
mento como em desenho).
A revista estava mesmo
precisando do "sangue no-
vo" de Alex Nino e Jorge
Zaffino para quebrar o cír-

culo vicioso formado por
Buscema, Chan e Alcala.
FERNANDO VIANA
R. João.B. Azevedo, 171
13525- Aguas de S.Pedro-SP

Eu gostava de dois heróis:
Conan e Fantasma. Mas a
Editora Globo estragou a re-

vista do Espírito-que-anda.
Agora só me resta o cimé-
rio. Peço-lhes para que nun-
ca vendam o Conan para a
Globo.
GUARACI R. DE SOUZA
Rua do Abel, 32
21840 - Rio de Janeiro - RJ

Vender o cimério? E justo
pra eles? Por Mitral

A capa da Espada Selvagem
de Conan 67 está demais!
Aquela garota parece real.

Linda, maravilhosa! Apaixo-
nei-me por ela e comprei os
oito exemplares que resta-

vam na banca. O Jusko é
um artista fantástico!

JULIO, O DESTRUIDOR
R. Gustavo Mottin. 232
95780 - Montenegro - RS

Tudo bem, o Jusko é bom
mesmo. Mas, cá entre nós,
com as modelos em que ele

se inspira, até eu...



monstro do pântano 17

Sensacional confronto

com o Lanterna Verde
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