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No comando dos ferozes zuagires,Conan enfrenta o reinado de terror do cruel sultão Onan Bahk
Caleen, governante do deserto de Bahreen Bel Akif.

[~ÍT| O CANTO DA SEREIA

Sonja precisa escoltar uma princesa numa viagem marítima. Porém. .. surpresas acontecem.

|~59~| ABUTRES

O rei Kull encontra um valoroso inimigo.

|~72~| PERGAMINHOS HIBORIANOS

[~T~| O FOSSO DE SANGUE

A palavra do leitor. Capa: Dorian
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Como leitor assíduo da publi-

cação ESC, estou remetendo a

presente para tratar de assun-

tos de meu interesse. Em pri-

meiro lugar, é necessário lem-

brar que, nos bons tempos da
Editora Abril, fui assinante du-

rante anos de uma série de pu-

blicações e "pacotes", entre os
quais se incluía a revista supra.

Entre idas e vindas, minha co-

lação de Conan ficou cheia de
lacunas que não consigo com-
pletar (sic }. Assim, estou reme-
tendo a presente para solicitar

a remessa, via reembolso pos-

tal, dos números abaixo (...).

Cumpre solicitar também
maiores informações sobre a
possibilidade de efetuar nova-
mente a(s) assinatura(s). No
aguardo do pronunciamento
de Vv. Ss., despedimo-nos com
votos de cordiais saudações.
DR. PAULO J. MEDEIROS
93800 - Sapiranga - RS
Abrindo uma exceção, estou
encaminhando sua carta à ins-

tância devida, ou seja, à DINAP

- Distribuidora Nacional de Pu-

blicações. Aproveito a oportu-

nidade para repetir aqui que é
inútil os leitores escreverem
para a redação pedindo núme-

ros atrasados ou reclamando
de exemplares que não chega-
ram às suas cidades. Nosso
trabalho, na redação, é apenas
e exclusivamente produzir a
revista que vocês lêem. E faze-

mos com o maior capricho e
dedicação possíveis. Nosso
material é remetido à gráfica

que, após imprimir os exem-
plares, os remete à distribuido-

ra, que, como o próprio nome
indica, faz a distribuição das
revistasnas bancas de todo o
Brasil. É também na distribui-

dora que são armazenados os
exemplares atrasados. Portan-

to, é para a DINAP que os lei-

tores devem escrever ou tele-

fonar quando quiserem tratar

deste assunto, e não para a re-

dação. O endereço: DINAP -

Estrada Velha de Osasco, 132,

Jardim Teresa, CEP 05350 -

Osasco - SP. Tei: 268-2522.

Quanto ao serviço de assinatu-

ras, a Abril Jovem não dispõe
mais deste sistema para revis-

tas em quadrinhos.



Sou leitor assíduo de suas re-

vistas e sempre gostei de dese-

nhar os seus personagens. Sen-

do fã de John Buscema, gostaria

de saber como adquirir os livros

Como desenhar quadrinhos se-

gundo o padrão Marvel e O Li-

vro da Selva {histórias de Tarzan

desenhadas por John Busce-

ma), da Editora Ebal.

DAVID P. CERQUEIRA
R. Matias Antônio dos Santos,

266/101
21940 - Rio de Janeiro - RJ
Tente a livraria Gotham City,

David. Na r. São Francisco Xa-

vier, 262-C, na Tijuca, CEP
25050. Te?.: 264-8250.

Sou fã n.° 1 da sua revista e
gostaria de fazer algumas per-

guntas: 1) Na Conan Rei 12,

Taurus, filho de Conan, está

com ele. Mas, já na CR 20,

Taurus foi sequestrado ao nas-

cer. O que significa isso? 2) Em
que número está Conan Rei?

3) Quantas sagas já acontece-

ram na ESC? 4) A nova saga

de Conan começou na ESC 88?

5) O que aconteceu com Nbo-
ro, que acompanhou Conan
desde a ESC 84? Agora, um re-

cado para o mercado de Sha-

dizar: compro as ESCs do n.° 1

ao 9; n.°s 11, 13, 14 e do 16 ao
24. Compro também todos os
Conan em Cores, menos os
n.°s7, 9, 12.

RODRIGO R. M. VAZ
R. Campo Belo, 334/201

30330 - Belo Horizonte - MG
1} Significa o que significa, ou
seja, o filho de Conan foi subs-

tituído ao nascer. 2) Conan Rei

terminou no n.° 24, tanto aqui

como nos EUA. 3) Ei, você quer
que eu conte, é? 4) Não. A últi-

ma pequena saga da ESC (em
duas edições) saiu nos núme-
ros 90 e 91. 5) Nboro seguiu
seu caminho. Quem sabe ele e
Conan ainda se encontram...

Gostaria que vocês, mestres
hiborianos desta maravilhosa
revista, publicassem meu de-

senho e me esclarecessem al-

gumas dúvidas: 1) O que é ar-

te-final? 2) Cadê o Salomão
Kane? 3) Vocês já fizeram algu-

ma revista com Kull e Conan
na mesma história? Que nú-

mero? 4) Em que época ocor-

rem as aventuras de Conan,
antes ou depois de Cristo?

Tchau e parabéns ao Ernie

Chan pela capa da ESC 89.

RAIMUNDO N. R. DOS SANTOS
R. Seis, 130
07000 - Guarulhos - SP
1) Arte-final ê o acabamento dos
desenhos feitos a lápis pelo ar-

tista responsável. O trabalho de
arte-final geralmente é feito com
nanquim e/ou crayon. 2) Salo-

mão Kane está na ESC 87. 3}

Sim, na ESC 47. Os dois serão

vistos novamente na Graphic

Marvel 15. 4) Bem antes.

Sendo leitor e colecionador

de revistas publicadas por esta

editora, quero enviar minhas
congratulações pelo lança-

mento da nova revista Conan,
o Bárbaro. Sou colecionador

de Conan em formato maior,

mas lamentavelmente a quali-

dade dos desenhos caiu muito.

WILSON P. GOMES
R. Delminda S. Fernandes, 193
81910 - Curitiba - PR
Obrigado pelas congratula-

ções, Wilson... mas você real-

mente acha que a qualidade

da ESC está caindo?!!! Meu
Deus, estamos publicando as
maiores feras que já ilustraram

as histórias do Cimério e você
diz que tá caindo a qualida-

de!!! Melhor consultar um
oculista, xará.

MERCADO

DE SHADIZAR

Vendo coleção completa de
ESC. Vendo também revistas

avulsas. Agradeço e não poderia

deixar de elogiar as revistas do
Conan, que estão o máximo.
JOSÉ V. F. BARROS
R. da Consolação. 1105/14

01301 • São Paulo - SP

Vendo os seguintes números
da ESC, em excelente estado:

1 a 8, 10 a 14, 16 a 30, 32 a 34,

36, 44, 62, 69, 70, 74; Conan
Especial 2 e 4 e CC 1.

DENILSON M. SANTOS
R. Padre Ribeiro, 67
83540 - Rio Bco. do Sul - PR

Vendo minha coleção de ESC
do n.° 1 ao 90, faltando os nú-

meros 2, 27 e 36. Em perfeito

estado.

DEATH METAL
R. Horácio F. Simões. 397
863S0 - Santa Mariana - PR

Solicito — pago valor atual de
capa e despesas postais— a re-

vista Conan Rei n.° 23 (o último,

se não me engano), pois o mes-
mo não chegou na minha cida-

de. Ou, se chegou, sumiu logo.

Solicito também Batman n. 9,

26 e 27 (formato americano).

NELSON RENATO STINGHEN
Av. Getúlio Vargas, 659
89250 - Jaraguá do Sul • SC
Nelson, o último CR foi o nú-

mero 24. 73



DURYAT ESTA SITIADA!

Você não pode

perder esto edição de

CONÂN, O BÁRBARO.
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