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MORTE EM UMA TERRA DESCONHECIDA 3

Thoth-Amon enfrenta Thulsa Doom — e Conan é apa-

nhado no meio! Este é o surpreendente capitulo final

do épico "A Caveira dos Mares". Cinquenta e cinco pá-

ginas de ação em estado puro! Por Roy Thomas, John

Btiscema e Ernie Chan.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 58

Dúvidas, criticas c elogios elos leitores.

KULL, 0 MATADOR DE PICTOS 62

Uma história do jovem Kull nas Ilhas Pictas. Por Roy

Thomas e Tony DeZuiiiga.
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Como fã e coleclonador da Espada
Selvagem, não poderia deixar de pa-
rabenizar a Editora Abril Jovem pelo
excelente trabalho dispensado à edi-

ção n.° 100. A começar pela capa.
que poderia muito bem ilustrar uma
canção chamada "Die by the Sword".
da banda caliíorniana Slayer. Canan
parece zombar de todo o sangue e
morte ao seu redor. Excelente esco-
lha para a capa de tão esperada edi-

ção. Queria saber se haverá mais
graphic novéis de Conan e se o Rei
Kull e Bran Mak Morn vão voltar a
aparecer.

RflPH A EL PEREIRA
R. Princesa Isabel

. 626 - Zona 04
87013-350 - Maringá - PR

Obrigado pelos elogios, Raphaei. No
momento não temos nenhuma nova
graphic do Conan programada, mas
até o final do ano podem aparecer
novidades. Quanto ao Kull, você já
está acompanhando a história da ori-

gem dele nas páginas desta revista,

poróm ainda nâo dispomos de ne-
nhum material inédito com Mak Mom.

Que Crom, Mitra, Ishtar e todos os
deuses abençoem vocês pela fantás-
tica ESC n." 100. Foi melhor do que
eu esperava, formidável! isso prova,
sem dúvida nenhuma, que a ESC é a
melhor revista de HQ já publicada no
Brasil. Eu, em nome de todos os
meus amigos conanmanlacos (que
não são poucos), parabenizo a todos
vocês por este trabalho tão bonito. E
que continuem assim por muito tem-

po, pois, enquanto eu viver, a Era Hí-

boriana de Conan também viverá em
meu coração. Agora, uma pergunta:
vocês publicaram todas as histórias

da saga de CONAN REI?

FABIO A. DA SILVA

R. Flor de Coral, 135
08050-740 • São Paulo - SP

Não. Sobraram algumas histórias iné-

ditas, que poderão ser publicadas fu-

n Conan - O Bárbaro.

a Por meio desta 4."
i

eu lhes parabenizo pela espetacuiar.

sensacional e incrível edição n." 100 da
ESC. A matéria sobre R. E. Howard e o
artigo do Roy Thomas estão incríveis! A
primeira história é fantástica! O acaba-
mento ó de ôtima qualidade, e a capa é
lindai Sem dúvida, é a melhor revista

em quadrinhos mensal do país (e, es-
pero, a mais vendida, também). Tenho
certeza de que as edições complemen-
tares de Conan, as especiais, também
serão todas ótimas, para <

evento do 1 00.5 número.

FRANCO N. C. DE MELO
R. Satélite, 72

30770-380 - Belo Horizonte - MG

Vocês estão de parabéns por publi-

carem a melhor revista em quadri-

nhos do pais (não estou exageran-
do). Fiquei admirado com a ESC n.°

100 e chocado ao saber que o cria-

dor do Conan morreu de uma forma
tão triste. Mas aposto que Robert es-

tá sentado ao lado de Crom, orgulho-

so por saber que seu personagem
nos inspira tanto. Continuem assim.

MARCELO F. RESENDE
R. Rui Barbosa. 181

08550-000 - Poa - SP

Pfl! Vocês querem me matar, nó? A
ESC 100 tava demai3, o Ernie Chan
tá cada vez melhor. Aliás, lenho
umas perguntas a fazer: 1) Por onde
anda a Valéria? Não a vejo desde a
ESC 85. 2) E o capitão Boráqh Sha-
raq, quando ele e Conan vão bater

espadas novamente? 3) Em que nú-
mero da ESC aconteceu o confronto
entre Conan e Sonja. ou isso ainda
não foi publicado?

WARHEY L. DE PAULA
R. Nossa Sra. do Cenáculo, 245
31615-270 - Belo Horizonte - MG

1) Um encontro de Valéria, ainda me-
nina, com Sonja já foi mostrado re-

centemente em Conan - O Bárbaro
n." 10. Mas aguarde: dentro de pouco
tempo, você vai ficar sabendo aqui,

nas páginas da ESC. como Conan

conheceu Valéria e vai acompanhar
página a página toda a evolução do
envolvimento - no amor e na ação -

entre os dois. 2) O capitão 8or'aqh
anda mesmo meio sumido. Quem sa-
be, nessa revisão da vida de Conan,
ele não volta a dar as caras. 3) Entre
inúmeros bate-bocas e agressões
menores, Conan e Sonja tiveram dois
confrontos mais radicais: um em ESC
Especial em Cores n.° 4, vencido por
Sonja, outro em ESC Especial em
Cores n." 6. Nesse último, Conan ga-
nhou... mas não levou.

m Indescritível) Soberba! Maravilhosa!
Não tenho adjetlvos para definir a
edição n.* 100 de A Espada Selva-
gem de Conan! Está demais! Crom,
que capa! Espirrou sangue até na mi-
nha cara. Comprei três exemplares
de uma vez sé. Parabéns a toda a
equipe da Abril Jovem, com os votos
de ultrapassarem o n." 200.

JAVME S. CORREA
R. Duarte de Azevedo, 74
02036-020 - São Paulo - SP

Falou, Jayme.

a Achei tri a edição de Conan n.° 100.

Gostaria de ter informações a respeito

de números atrasados desta revista.

ERNESTO FONTELA
R. Gal. Nato. 372 - ap. 204
95930-000 - Cruzeiro do Sul - RS

Para adquirir até os seis últimos ntíme-
ros atrasados, ligue para a DINAP (teí.

011 - 268-2523). Edições mais antigas,

só em sebos, bancas de revistas usa-
das ou com coledonadores.

Quero parabenizá-los pela calorosa
ESC 100. Os textos sobre Robert Ho-
ward estavam demais. Ficamos co-

nhecendo mais sobre esse génio.
Achei muito engraçada a historinha

com o pessoal que trabalha a! na Re- -

dação. Parabéns!

LUÍS RICARDO COUTINHO
R. Marinho - Lute 1 - Quadra F
26150-240 -Nova Iguaçu - RJ

Valeu, Luís.















A JORNADA
AOS MARES
HIBORIANOS
NÃO ACABOU!

Na próxima edição,

Conan chega a Khitai

juntamente com Kuchum,
Li-Zya e toda

a tripulação pirata.

NAO PERCA!

Editora Abril Jovem
VICTOR ClVITA
(1907-1990]

Diretor-Superintendente: Ike Zarn
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O Poderoso 0 Homem
Thor de Ferro

~

"Meus1

amigos,
meus
heróis"
Venha você também viveremocionantes
aventuras com seus heróis... você vai

ficar amigo de todos eles!

TODO MÊS
NAS BANCAS!


