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A ILHA DO CAÇADOR

Sozinho e desarmado, Conan acorda numa
ilha deserta cheia de armadilhas mortais, hor-

das de assassinos e um wazir enlouquecido

que se considera o maior caçador do mundo.
Só que Conan nunca teve a menor vocação
para servir de caça para ninguém.

De Michael Fleisher, fohn Buscema e Rudy
Nebres

A FILHA DO GIGANTE DO GELO

Após uma sangrenta batalha ao lado dos aesi-

res, o cimério é atraído por uma deslumbran-

te e irresistível aparição.

De Roy Thomas e Barry Smith

PERGAMINHOS
31 HIBORIANOS

O cimério larga a espada, lança

mão da pena e responde.

Capa: Dorian



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

tragaram Atlântida e os anos em que se levantaram

K*Pos filhos de Anjas, 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

Conan, 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
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A Espada Selvagem de Conan
n.° 11 estava demais, a capa es-

tava muito bonita. É a primeira

vez que eu mando uma carta pa-

ra os Pergaminhos Hiborianos,

então não liguem para a inge-

nuidade da carta, falou?

JOSÉ EDUARDO BRONDI
R. Amadeu da Ressurreição, 21

06210 - São Paulo - SP
A sua Ingenuidade nos como-
ve, José. Continue escrevendo.

Estou escrevendo para dizer

que adorei a história do Conan
publicada na ESC 77. A arte é
incrível, Ernie Chan está cada
vez melhor e prova que é um
mestre com seu traço fantásti-

co. Parabéns pela publicação.

Na edição n.° 11 de Conan em
Cores afirma-se que a rainha

Zenobia morreu em um parto,

porém na revista Conan Rei

ela aparece bem viva ao lado

de seus filhos. Vocês pode-
riam, por favor, explicar este

mal-entendido?
GILBERTO REIS FILHO
R. José Alfredo de Almeida, 275
017500 -Marília -SP
José, a história contada no Co-
nan em Cores 7 7 se passa
quando o nosso bárbaro — já
imperador— está com 70 anos
de idade. As histórias do Co-
nan Rei se passam anos antes
do cimério deixar o império
para seu filho Conn e partir pa-
ra novas aventuras ao lado de
seu velho amigo, o corsário Si-

gurd. Deu pra entender?

A capa da Espada Selvagem de
Conan n.° 5 tem alguma relação

com a história "Os Espectros do
Castelo Rubro", publicada na
ESC n.° 1? Queria saber também
quando irá sair a seção de cartas

na revista do Groo.
SANZIO C. GONÇALVES
Av. Perimetral, 60
60825 - Fortaleza - CE
Qualquer semelhança é mera
coincidência, Sanzio. Quanto à

seção de cartas do Groo, se a
carta for interessante a gente
responde. Escreva.

Comecei a colecionar a Espada
Selvagem de Conan há pouco
tempo. São histórias incríveis,

emocionantes, que fazem a

gente viajar. Também gosto
muito das histórias de Salo-

mão Kane e queria elogiar to-

dos vocês que fazem essas

maravilhosas revistas do Co-
nan. Tenho poucos números
porque a banca daqui tem
poucos e eu já tenho todos.

WILLIAN JOSÉ DA SILVA
Av. Antônio Gonçalves da Sil-

va, 1594
15200 - José Bonifácio - SP
A redação aqui agradece os
elogios, José. A propósito, por
que você não muda de banca?
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JOSE EUO SILVEIRA LACERDA
R. Fortaleza de Santiago, 90
01415 -São Paulo - SP
O caso entre o cimério e a Sonja
é uma história muito complica-
da, José. Acho que ninguém
(nem mesmo os dois) sabe
quando eles vão ter um caso. Já
imaginou se eles transam e ela
perde os poderes e vira dona de
casa? O Conan Rei vai continuar
saindo mensalmente, assim co-
mo a ESC. A redação agradece
sua carta.

Se possível, gostaria de uma
informação. Eu coleciono a Es-
pada Selvagem de Conan, Co-
nan Rei, Conan em Cores e Es-
pecial, e conheci outro colecio-
nador que me disse que uma
editora pirata publicou alguns
números de Conan há algum
tempo. É verdade? Existem ou-
tros títulos além dos que eu
coleciono? É possível publicar
meu endereço para ver se con-
sigo comprar a revista do filme
Conan, o Bárbaro?
JOÃO BATISTA BARBOSA
R. Visconde do Rio Branco, 335
24020 • Niterói - RJ
Não temos conhecimento de
nenhuma edição pirata com o
bárbaro cimério, João. Quanto
aos títulos que você coleciona,
são todos os que publicamos...
pelo menos até o momento.

Gostaria de elogiar a belíssima
ilustração da capa de ESC n.°

74, isso sem falar do incrível

portfolio de Ernie Chan em
ESC n.° 76 (que técnica ele
usou?}. Adorei também a his-

tória "Povo das Trevas", no n.°

75. Quero saber quando serão
reabertas as portas para os lei-

tores desenhistas, como eu,
verem suas ilustrações nas pá-
ginas de Conan.
MARCO PAULINO REZENDE
R. Francisco Ramos Andrades,
30
35700 - Sete Lagoas - MG
A técnica empregada pelo Er-
nie no portfolio é uma mistura
de bico-de-pena com retícula

aplicada. Quanto aos seus de-
senhos, envie pra gente, Mar-
co. Se forem bons, e se houver
espaço, serão publicados.

Quero dizer-lhes que achei de-
mais a republicação dos pri-

meiros números da Espada
Selvagem, pois eu só comecei
a ler e colecionar a partir do n.°

40 e queria completar a minha
coleção. Gostaria de me cor-

responder com pessoas de
ambos os sexos que curtam a
ESC e as bandas Carcass, Na-
palm Death, Sex Trash, Obi-
tuary, Morbid Angel, Genocí-
dio, Kreator e outras.

CLÁUDIO DEATHGRIND DA Cl-

MÉRIA
R. Eduardo Meirelles, 333
26065 - Nova Iguaçu - RJ
Legal, Cláudio, agora você vai
poder completar sua coleção.
Atenção, roqueiros e conan-
maníacos, escrevam pro Cláu-
dio da Ciméria.

MERCADO DE SHADIZAR

Atenção leitores, colecionado-
res e aficcionados por HQs: es-
tou vendendo mais de 300 gi-

bis da Marvel/Abril. Ofereço a
relação a quem quiser comprá-
los. Todos estão em ótimo es-
tado de conservação.
FABIANO ALVES DE JESUS
R. Bias Fortes, 1 74/51

B

06300 - Carapicuíba - SP

Vendo os seguintes números
da Espada Selvagem de Co-
nan: 04, 25 ao 40, 58 ao 60, 62,

63, 65, 67 a 72, 74. Preço do úl-

timo exemplar em banca ou a
combinar. Aceito também tro-

cas por Aventura e Ficção.

GLÁUBER JOSÉ SILVA
Rua 6, n.° 222
12060 • Taubaté - SP







ARQUEIRO VERDE E

QUESTÃO SE ALIAM

NO COMBATE AO
TERRORISMO INTERNACIONAL

CAÇADORES 15

_NÚMEROS ATRASADOS—

s ediçúes.
Ao preço da última edição em banca, por intermédio de s<

tribuidor Abni de sua cidade Atendemos as

estoque.

Se você prelerir receber em sua casa. via Correio, envie chequi

no valor de seu pedido, mais o valor de CrS 400.00 para despesa de n

pcsiagem. nominal a OINAP S'A Dismbuidora Nacranal de Publicações. Caixa

Postal 66123. CEP 05350, São Paulo - SP

Caso seu pedido não possa ser atendido, o cheque ou vale postal será devolvido

e postal.

NOME
ENDEREÇO
CIDADE - -

ESTADO --

ACEITO RECEBER MEU PEDIDO PARCIALMENTE CASO O MESMO
NÃO POSSA SER ATENDIDO POR COMPLETO
SIM I > NÃO ( )
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