


D O TESOURO DE TRANICOS

Roy Thomas-, Gil Kane e fohn Buscema levaram três anos para adaptar este fantástico épico de

Robert E. Howard e L. Sprague de Camp. Primeira parte de uma história de mistério e feitiçaria,

passada nos sombrios sertões pictos, que vai deixar os leitores de cabelo em pé. E marca a volta

a nossas páginas de três dos mais significativos criadores das aventuras do cimério.

TO LIBERTAÇÃO

O traço marcante de Gil Kane traz de volta o bárbaro Chane, desta vez perdido numa misteriosa ilha.

Q PERGAMINHOS HIBORIANOS

Conan Rei vai acabar? Conan em Cores vai ser mensal? Como fazer para adquirir números

atrasados? Consulte os pergaminhos. Capa: /se lusko
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Por Crom, gostaria de ver

minha carta publicada nesta

seção para tornar público o
meu apreço e agradecimentos
à DINAP SA, que sempre a-

tendeu a meus pedidos de nú-

meros atrasados da ESC, de-

monstrando assim muita con-

sideração e colaboração com
seus leitores. E, por Mitra, não
poderia me esquecer de vocês
da Abril Jovem, por publica-

rem as histórias do cimério.

RODRIGO STROZZI
R. Cel. João Procópio, 496
Porto Ferreira - SP
Atenção, leitores de todo o
Brasil: não adianta escreverem
para a vedação pedindo núme-
ros atrasados de revistas. Vo-

cês devem fazer como o Rodri-

go e escrever - ou telefonar -

para a DINAP S.A. - Estrada

Velha de Osasco, 132 - Osasco
- SP - CEP 06040 - Tel.

(011)268-2526. O mesmo deve
ser feito no caso de reclama-

ções de atrasos nas publica-

ções ou se determinados nú-
meros não estiverem chegan-
do em sua cidade.

Estou escrevendo esta carta

para dizer que vocês comete-
ram um erro na ESC 83. Na se-

gunda história, Renascido do
Ódio, vocês dizem: "Sonja en-

contra um viajante". Mas pelo

que vi não tem nada a ver com
a ruiva.

VALMIR J. MAZINI
R. Mato Grosso, 91

16010 - Araçatuba - SP

Esta revista está cada vez mais
incrível, mas tenho algumas
dúvidas. Na ESC 83 vocês di-

zem no fndice que a persona-

gem central da história Renas-
cido do Ódio é a Sonja, quan-
do na verdade é a Valéria. Co-
mo se explica isso?

RICARDO T. LOPES
R. Eleonor, 101

02084 - São Paulo - SP
Na ESC 83 o resumo da história

Renascido do Ódio fala do en-

contro de Sonja com um ferido.

Só que a história é de Valéria e
não de Sonja. Isso foi erro ou vo-

cês têm outra explicação?

JOSÉ MORGAN
R. Utinga, 465
66000 - Belém • PA
Vocês têm razão, houve um er-

ro. Mas o autor do equívoco já
foi devidamente punido: está

até agora pendurado pelos pole-

gares aqui no teto da redação.

Como eu tenho certeza que

Desenho enviado por Joaci C. Veras - PI

cartas criticando a revista não
são respondidas, esta também
não o será. Mas servirá para

eu aliviar minha consciência e

não fará com que eu deixe de
comprar a revista. A ESC 85 é

exatamente igual à SSC norte-

americana 147 (exceto a capa},

o que confirma o velho dito

popular: "nada se cria, tudo se
copia". Então o único que tra-

balha nesta revista é o Edison
Gasparim, o tradutor (letras)?

JÚLIO C. SANTOS
R. Ângelo Aloísio, 67/65

02275 - São Paulo • SP
Júlio, nós nunca fizemos se-

gredo do fato de a ESC ser tra-

duzida da SSC publicada nos
Estados Unidos. Aliás, talvez

você seja o único leitor que
não sabia disso até hoje. Mas
você está enganado ao pensar
que o único que trabalha é o

Edison, que, a propósito, não é

o tradutor. O processo de tra-

dução e edição da ESC ocupa
muito mais gente.

Vocês da Editora Abril já sabem
em que número a ESC vai termi-

nar? E Conan Rei, irá até que nú-

mero? Outra pergunta, a ESC
em cores está atualmente em
qual número? Ou vocês já para-

ram de fazer essa revista?

PEDRO A. CAMARGO
Estr. da Gávea Pequena, 952
20531 - Rio de Janeiro - RJ

Venho através desta carta dar

os parabéns pelas capas das
edições das ESCs 78, 79, 80, 81

e 82. Essa sequência de capas
incríveis é de endoidar qual-

quer conanmaníaco. Mas te-

nho algumas, dúvidas: 1) On-
de está Salomão Kane? 2) Não
há possibilidade de Conan em
Cores ser mensal? 3) O que vo-

cês estão preparando para a

ESC 100?

CARLOS E. COSTA
R. Orlândia, 650
14090 - Ribeirão Preto - SP
Pedro, a ESC será publicada

até o final dos tempos. Já o



Conan Rei termina no número
24, quando será concluída a

espetacular saga que fez estre-

mecer as fronteiras da Era Hi-

boriana. A última ESC em co-

res publicada é a de número
12. Mas você já deve ter visto

nas bancas uma Graphic Mar-

vel estrelada pelo cimério, de
Roy Thomas e John Buscema.
Não perca!

Carlos, vamos às suas pergun-

tas. 1) Salomão Kane está na
ESC 87. 2) A partir deste mês
você já vai poder acompanhar
mensalmente as .sensacionais

aventuras do cimério, em co-

res, na revista Conan, o Bárba-

ro. 3) Você nem imagina.

Tenho algumas dúvidas e co-

mentários a fazer a respeito da

ESC: 1} A revista Conan the

King foi cancelada nos EUA? 2)

Vocês vão publicar histórias da

revista Conan Saga (uma das

revistas do Conan nos Esta-

les}? 3} Não sei se alguém já

notou isso, mas a seção de

cartas não pode se chamar
Pergaminhos Hiborianos, pois

a palavra pergaminho vem de
Pérgamo, antiga cidade da
Ásia Menor onde foi inventado

o pergaminho.
SANZIO C. GOLÇALVES
Av. Perimetral, 60
60825 - Fortaleza - CE
Respostas: 1) Sim. 2} As histó-

rias da Conan Saga são repu-

blicações das melhores histó-

rias da SSC norte-americana,

que nós já estamos publicando

aqui. 3) Licença poética, San-
zio, licença poética. Ah, obriga-

do pelo texto de Jayme Pinsky.

Primeiramente, quero parabe-

nizá-los pelo excelente nível

do material publicado, não só

na ESC como em diversas pu-

blicações da Editora Abril Jo-

vem, e pelo excelente trata-

mento dispensado aos leito-

res. Sou leitor de Conan há um
ano, tenho 25 anos, sou forma-

do em Administração de Em-
presas e sou mais uma prova

de que o público de Conan não
tem fronteiras (conforme dito

na resposta à carta de Carlos

A. Liberatti em ESC 11) As in-

formações sobre costumes,
vestimentas e regiões — mes-
mo fictícias — nas revistas são

muito mais fáceis de serem as-

similadas pelas pessoas do
que em qualquer livro de his-

tória. John Buscema reproduz
fielmente os costumes de po-

vos orientais (através de Khi-

taí), africanos (através dos ku-

shitas), anglo-saxões (com os
vanires) e árabes (com os zua-

gíres). Realmente louvável.

PAULO W. SANCHES
R. Pedro de Lucena, 253
03113 -São Paulo -SP
Obrigado pela carta, Paulo. E
pelo seu desenho também.

Conanmaníacos de todo o Bra-

sil e do exterior, que Crom es-

teja com vocês! Nossa socie-

dade de colecionadores deseja

se corresponder com todos os
leitores assíduos de Conan (e

de todas as revistas da Abril

Jovem) para troca de opiniões,

revistas, informações etc.

Aproveito para parabenizá-los

pela obra de arte que fazem
chegar até nós.

TRINIDAD ASSOCIATtON
R. Izidoro Savitizki, 53
81810 -Curitiba -PR
Tá dado o recado.

Não é nenhum exagero dizer

que a ESC é uma das melhores
revistas de banda desenhada
do Brasil, mas ficou ainda me-
lhor com os portfolios no fim,

pois é aí que vemos a verda-

deira raça dos artistas. Espero
que continuem com o vosso
excelente trabalho. Um abraço

para a Editora e aos leitores

desta grande revista.

VÍTOR M. CAMACHO
R. S. F. União Arrentelense

13 2DT Quinta da Boa Hora
2840 - Seixal - Portugal

Pôxa, adoro quando os leitores

capricham nos parabéns...



VOCE TEM UM ENCONTRO

MARCADO COM GONAN,

Editora Abril Jovem
Fundador

VICTOR CIVITA
(1907 - 1990)

Roberto Civita, Richard Civita,

Raymond Cohen, Angelo Rossi, Ike Zarmati.

Todos os grandes mestres que

contaram as mais incríveis

aventuras da Era Hiboriana

estão agora mensalmente à sua

espera na nova revista da Abril Jovem,

Ao vivo e em cores!
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