










































































































À limite íte

Apos ter sido salvo de uma tribo de canibais pelo fantasma de seu velho amiao Sir
Richard Grenville (ver ESC n. ^ 24). Salomão Kane continua suas perambulações pelo conti-
nente negro.

Vários meses depois, na Africa central, ainda trazendo o bastão vudu que recebeu
do velho feiticeiro Nlonga, Kane encontra um bando ãe escravagistas mouros.

(Adaptado de "A Trilha de Salomão Kone". de Fred Blosser)
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Gostaria de saber quando a

Sonja e o Conan vão se cruzar

novamente. E a dupla Roy

Thomas e John Buscema, vai

voltar novamente a desenhar o

bárbaro cimério? De todos os

desenhistas e argumentistas

que fazem a Espada Selvagem,

os que melhor medem a quan-

tidade de emoções que pren-

dem o leitor, a meu ver, são

esses dois.

MICHELLE DOMIT
R. Antônio Luz, 101/1104

88000 - Florianópolis - SC

A vida ó cheia de surpresas e

encontros inesperados, Mi-

chèlle. Por isso, a qualquer

momento, o cimério e a guer-

reira ruiva poderão se encon-

trar no decorrer de alguma

aventura. Quanto à sua dupla

favorita, aguarde. Temos sur-

presas.... P.S.: Seus desenhos

são bons, Michèlle. Continue.

Caros amigos da redação, é

com muito prazer que escreve-

mos para a revista de nosso

herói preferido para pedir-lhes

uma coisa. Gostariamos que

vocês publicassem que temos

um fã-clube do Conan. Os que

quiserem ser sócios só têm de

escrever pra gente mandando
uma foto 3x4 e a data de nasci-

mento e receberá sua carteiri-

nha de sócio gratuitamente,

feita por nós mesmos. Um
abraço. Daniel (presidentel.

FÃ-CLUBE DO CONAN
R. Manoel Beci Fernandes, 133

08280 - Itaquera - SP
Taí seu recado, Daniel. Conan-

maníacos de todo o Brasil, .es,-,

crevam e associem-se.

Por Mitra, Ishtar, Asura e (é

claro) Crom! As histórias de

Conan Rei são sensacionais!

Tudo é perfeito! A CR 16 foi a

melhor revista que já li em to-

da a minha vida! A reedição da

ESC foi uma dádiva dos deu-

ses da Era Hiboriana, provan-

do que eles realmente exis-

tem. Congratulações também
a todos os que acompanham
as revistas do cimério e que
curtem bandas como Napalm
Death, Sex Trash, Death Car-

cass, Obtuary e outras bandas

de Death Metal!

HUGO F. DOS SANTOS
R. Barão de S. Francisco

62/161

20560 - Rio de Janeiro - RJ

Valeu, Hugo.

Eu queria saber se Conan tem

algum parentesco com Thor,

porque não entendi o que eles

quiseram dizer no final da re-

vista do Thor n." 5. Queria sa-

ber também se a reedição tem
número certo para acabar ou

se vai até o número da edição

normal. Por que nenhuma his-

tória do cimério conta como
ele virou bárbaro, sobre a sua

terra natal, sobre quem ensi-

nou ele a lutar?

LEANDRO T. MIRANDA
R. Egídio Felins Pré 123/13B

02815 -São Paulo -SP



Leandro, o criador de Conan,
Robert E. Howard, inspirou-se

muito na mitologia nórdica para
elaborar todo o contexto em que
se passam as aventuras do ci-

mério. Curiosamente, porém,
Thor não faz parte das divinda-

des nórdicas que frequentam as
páginas de Conan. O que foi pu-
blicado numa das edições de
Heróis da TV foi uma história al-

ternativa do Thor com participa-

ção do Conan. A reedição da
ESC (agora mensal) continuará
até que todos os nossos leitores

completem suas coleções. Co-
mo é descendente de um povo
bárbaro — os cimérios —> Co-
nan já nasceu bárbaro. Diversas
histórias mostram o cimério jo-

vem aprendendo a lutar em di-

versos conflitos com tribos vizi-

nhas. Em todo caso, no Conan
em Cores n.° 12, o bárbaro se re-

corda de Drogin, seu avó, como
o homem que "me ensinou a ca-

çar, a manejar o machado e a lâ-

mina... a serum homem".

Peço que avaliem os trabalhos

que estou enviando juntamen-
te com esta carta. Seria tam-
bém de grande ajuda se pu-
dessem me indicar como pro-
ceder para seguir carreira de
desenhista de HQ, pois estou
para terminar os estudos e ain-

da continuo indeciso sobre o

que fazer e por isso gostaria

que me dissessem o que falta

para aprimorar meus desenhos.
MAX JUNDI NAGATA
R. Nicola Venturini, 17
08240 - Itaquera - SP
Seus desenhos são bons, Max.
O que falta para aprimorar?
Desenhar mais, cada vez mais.
Observar bem o trabalho de
outros desenhistas também
ajuda. Boa sorte.

Em eras distantes

Em terras de ninguém
Existiam bruxos e magos
Ressuscitados do além

Nesse mundo selvagem
Só os bravos resistiam

Às lutas e batalhas

Que ali surgiam

Mas nessa terra selvagem
Nasceu um menino
Com os olhos negros da morte
E a habilidade de um felino

Este é Conan, o Bárbaro
Criado entre chacais
Homens fortes e selvagens
Assassinos de seus pais

Um dia ele cresceu
E se vingou dos assassinos
E desse dia em diante

Vem traçando seus próprios
caminhos
LUCIANO M. DE SOUSA
Q. 3, Conj. C, casa 16
72400 - Brasília - DF
Valeu, Luciano.
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