


ASOMÍ3KA DO ABUTRb
A VINC.ANÇA da IRMANDADt
VERMELHA

Como premio por suas façanhas na arena de

Belverus, a imperatriz Auraldia nomeia Conan

general das legiões nemedianas. I h^tatado para

a fronteira da Britânia, o < imérío se destaca por

unia série de campanhas vitoriosas. Seus leito*,

porém, despertam inveja e ciúmes de um
general rival.

Os pirata* de Valéria têm que usar toda s

í oragem e astúcia para esi apar de uma
sangrenta armadilha.

PERGAMINHOS HIliORIANOS

Monstros atormentam os sonhos do rei Kutl da A seção que da mais trahalhi) para o editor.

Valúsia. Pesadelo ou realidade? Capa: /'« /osfco







A SOMBRA DO ABUTRE



































































































































Por Crom, como vocês ousam
responder à carta do Bernardo
na ESC 82 daquela forma? Eu
achei os erros que ele apontou
na minha ESC 54, e peço que o
sr. editor conte a capa como
página 1 e siga em frente até
achar os erros mencionados.
JOSÉ LUIS W. VIZCAINO
R. Amorim, 74
04382 - São Paulo - SP

Meu texto vai em apoio ao lei-

tor Bernardo Amorim, de Porto
Alegre, que manifestou seu
protesto na ESC 82. O erro es-
tá na resposta que vocês de-
ram a ele e ainda por cima
com um tom irónico. Tomei
cuidado e constatei que exis-

tem mesmo os erros ortográfi-

cos na ESC 54.

GUSTAVO C. ARAÚJO
R. Brig. Franco, 2463/51
80230 - Curitiba - PR

Tudo bem, José Luis e Gusta-
vo. De fato existem os erros
ortográficos apontados, mas
apenas e tão somente estes da
ESC 54. A confusão surgiu do
fato de não ter contado as pá-
ginas a partir da capa. Créditos
para o Bernardo, e faremos o
possível para que tais erros
não se repitam. Quanto à for-

ma como foi respondida a car-

ta, porém, não concordo que
foi desrespeitosa, mas sim
brincalhona, como a própria
carta do leitor. Desrespeitoso
seria não ter verificado todos
os pontos levantados pelo
gaúcho (o que deu um traba-
lhão) e não ter respondido às
perguntas.

Antes de iniciarmos nossa con-
versa, gostaria que vocês não
publicassem mais cartas como
a daquele babaca da ESC 82.

Pô, o cara só deu fora e ainda
ocupou uma página inteira que
poderia ser melhor aproveita-
da. Agora, as perguntas: 1) O
corsário Bor'aqh Sharaq vai

aparecer novamente ou o fim

dele foi o mostrado em ESC
80? 2) Vai sair a encadernação
da mini-série Marshal Law? 3)

Vai haver quadrinização dos fil-

mes Terminator I e II? 4) É ver-
dade que saiu o filme da Mu-

Iher-Hulk estrelado pela gosto-
sona Brigitte Nielsen?
KILOARE A. ESPÍNDOLA
R. Paraná, 136/27
11075 -Santos -SP

Pra você parar de se queixar
do espaço dado ao Bernardo,
vou responder a todas as suas
perguntas, doutor Kildare. V
Bor'aqh Sharaq deve voltar às
páginas da ESC, pois ficou cla-

ro que Conan se recusou a ma-
tar o corsário imobilizado e in-

defeso. 2) Sim, sem dúvida. 3)
A Marvel Comics lançou a qua-
drinização do Terminator II. A
editora Now Comics lançou
um gibi de linha com aventu-
ras dos Terminators no futuro,

mas o material não era de boa
qualidade. O projeto foi reto-

mado pela editora Dark Horse,
desta vez com melhores resul-

tados. No Brasil ainda não foi

publicado nada deste material.

4) Sim, a Mulher-Hulk já está
sendo filmada na pele da sua
gostosona predileta.

Já é a décima vez que escrevo
e não sou respondido, por isso
ainda continuo com dúvidas.
Na ESC 37, na história do Kull

"O Retorno do Tigre", onde
está o final? A Sonja, o Kull e o
Salomão Kane ainda vão apa-
recer na ESC? É verdade que
vai sair o filme Conan III?

JOÃO N. DAS NEVES
R. dos Miosótis, 62
- S. Bernardo do Campo - SP

João, o final da história "O Re-
torno do Tigre" é aquele mes-
mo. Nós apenas não escreve-
mos a palavra "fim" no último
quadrinho, e isso deve ter con-
fundido você. Sonja, Kull e Sa-
lomão Kane continuam fre-

quentando as páginas da ESC
normalmente. Segundo o noti-

ciário dos jornais, existe um
projeto de filmagem de um
terceiro filme sobre Conan,
também estrelado por Arnold
Schwarznegger.
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ABRAMALAS PARA

Acompanhe a força e a energia

deste gigante cuneno

em Conan Rei.

Totalmente seluagem.

Todos os meses nas nobres

h,nr«deste remo.

' Papel especial
Inteiramente em cores

• Formato americano
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Quadrinhos de luxo com a fase de ouro da n/da de Conan




