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Conan chega a Khitai, no Oriente, ainda a bordo do na-

vio pirata do capitão Kuchum, que está voltando à sua

terra natal na esperança de conseguir perdão de seu

imperador. Mas uma surpresa vinda de uma nação vi-

zinha pode acabar com os planos de felicidade do Ci-

mério de Bronze e seus amigos. Por Roy Thomas. John

Buscema e Ernie Chan.

A CAMINHO DE ZAMBOULA 54

Em pleno deserto, sob um sol escaldante, Sonja e Zula

confrontam cruéis mercadores de escravos. Por Roy

Thomas e Tony DeZuniga.

PERGAMINHOS H1B0R1AN0S 64

O painel de expressão de nossos leitores.

Capa: EARL NOREM
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Sei de um contingente enorme de
fãs aqui na minha região e acho incrí-

vel que, até agora (quase nove anos
de ESC), eu não tenha visto pelo me-
nos uma carta da minha cidade nesta
revista. Agora, algumas dúvidas: 1)

Por que a história "O Tesouro de Tra-

nicos" não foi publicada antes da sa-

ga da escalada de Conan ao trono da
Aquilônía, já que esta história está in-

timamente ligada a ela? 2) Qual será
a nova saga de Conan? 3) O quarteto

Conan, Valéria. Zarono Negro e
Stronbanni vai aparecer na nova fase

da Espada Selvagem?

JOSÉ ROBERTO S. SOUZA
Av. Antenor Pimentel, 1592

11495-000 - Guarujá - SP

Tal uma carta da sua cidade publica-

da, José. Vamos às suas dúvidas: 1)

A história "O Tesouro de Tranicos"
foi publicada depois da ascensão ao
trono da Aquitônia por dois motivos.

Primeiro, porque as histórias da ESC
não eram necessariamente publica-

das em ordem cronológica. Segundo,
porque o próprio criador de CONAN,
Robert E. Howard, escreveu "O Te-

souro..." depois da "ascensão". As
aventuras de Conan na Espada Sel-

vagem só estão tendo uma cronolo-

gia definida agora, na nova fase. 2) A
próxima saga de Conan, a ser inicia-

da na ESC 107, será justamente uma
nova versão, mais detalhada, da bus-
ca ao Tesouro de Tranicos. 3) E esta
nova saga trará nada menos do que
o quarteto Conan, Valôria, Zarono e
Stronbanni. Não perca!

Parabéns pela edição n.° 100 de A
Espada Selvagem de Conan. princi-

palmente no que se refere aos arti-

gos "A História por trás da História",

de Roy Thomas, e "O Criador de Bár-
baros", de Glenn Lord. A aventura
que abre a revista, uma ótima bola-

ção do Thomas com esboços do
John Buscema, só foi estragada pelo
incompetente Emie Chan (que já foi

Chua). Na segunda história, os esbo-
ços do Buscema são finalizados pelo
espetacular Rudy Nebres, que só tem
rival em Alcala. Pena que a Marvel
(sei que a Abril Jovem nào tem culpa)
tenha trocado de finalizador a partir

da página 100.

I0NALD0 CAVALCANTI
Autor do livro "Esses Incríveis

Herols de Papel"

Obrigado pela carta, lonaldo. Sim,
você tem razão, a segunda história

foi finalizada por dois artistas (Nebres
e Pablo Marcos, como está registra-

do no índice da ESC 100). A divisão

de trabalho entre dois arte-finalistas é

relativamente normal na Marvel. devi-

do ao grande volume de serviço e
prazos de lançamento apertados a
cumprir. E um aviso, lonaldo: para
seu próprio bem, evite falar mal do
Ernie Chan perto de c— pois eles o adoram.

Parabéns a vocês! Parabéns a to-

dos os conanmaníacos. Um detalhe...

apesar de estar com vocês há tanto

tempo, fiquei constrangido ao ver um
lamentável erro em suas páginas. Na
ESC n.° 90, tomei um susto quando vi

o meu desenho com o nome de outra

pessoa. Aguardei ansioso pela publi-

cação do desenho e fiquei muito de-

cepcionado.

MARCELO SAN
R. Prefeito Abdom Arroxeias, 205, ap. 704

57035-380 - Maceió - AL

Desculpe o equivoco, Marcelo. Senti-

mos muito termos trocado seu nome
e vamos agora, ainda que tardiamen-

te, corrigir o engano.

WCSOM..!

OMWWTOVIUHO.



Sempre curti cinema, e foi assim
que conheci Conan. Gostei do filme,

comprei a revista e hoje possuo a co-
lação completa. Depois, comecei a
me corresponder com uma garota,

achei legal e, agora, me correspondo
com várias pessoas pelo Brasil. Foi

então que decidi fundar o fã-clube

"Adoradores de Crom" para formar

um arquivo de leitores e trocar infor-

mações sobre o Cimério. Aguarda-
mos cartas.

MARCOS C. SILVA

R. 77- 0 66- C.fj-Cj. Vinhais

65070-560 - São Luis - MA

Escrevam para o Marcos.

Comprei a revista Grandes Heróis
Marve! n.° 39, com o combate entre

os dois mais violentos personagens
da Marvel: Conan x Wolverine! O co-

ração deste cimério que lhes escreve
disparou mais rápido do que os cães
dos Sete Círculos! Após a minha aula

noturna, resolvi ler a revista imediata-

mente, pois o combate de titãs era

esperado há anos por muitos de nós,

certo? Mas quem tudo quer tudo per-

de. O encontro do bárbaro com o mu-
tante foi horrível! Sou também fã do
Logan, aprecio suas aventuras há
anos e sei que ele é bom no que faz.

Mas arrancar a mão do Conan com
suas garras de adamantium foi um
erro fatal, não do Conan, mas do ar-

gumentista Glenn Herdling.

FRANCO NEY C. DE MELO
R. Satélite, 72

30770-360 - Belo Horizonte • MG

Em GHM 39, Conan perde uma
mão e vai para o futuro. Mas. nas his-

tórias da ESC, isso nunca aconteceu!

Ainda por cima, na GHM, Sonja fica

com Logan. Como vocôs me expli-

cam isso?

RODRIGO CABREIRA

R. General João Manuel. 3714

97510-240 - Uruguaiana - RS

Como vocês colocam Conan e Wol-
verine numa única história para se
confrontarem se Conan é do passa-
do?

WALLACE T. CARDOSO
R. D, 64 - Frimisa

33045-240 - Santa Luzia - MG

Franco, Rodrigo e Wallace! Encarem
o confronto entre Conan e Wolverine
como um exercício de imaginação do
autor. As histórias da série O QUE
ACONTECERIA SE...?, publicadas

nas revistas Marvel, nâo devem ser
consideradas para efeito de cronolo-

gia. Elas ocorrem em outras linhas de
tempo e em outras dimensões.

Escrevo para dar meus parabéns

pelos primeiros cem números de A
Espada Selvagem de Conan, mas
espero que, na comemoração da edi-

ção 150, não seja incluída uma aven-
tura de péssima qualidade como "O
Rubi Sangrento da Morte", indigna de
constar em uma revista tão importan-
te. Espero que publiquem o meu pro-

testo, ou será que cartas contendo
criticas não são publicadas?

NILSON B. NETT0
R. Santos Dumont, 149

97543-530 - Alegrete - RS

Nào temos nenhum problema em pu-
blicar críticas em nossas páginas, Nil-

son. A opinião é sua. e você tem o di-

reito de expressá-la. Assim como eu
e outros leitores temos o direito de
não concordar com você.

MERCADO
DE SHADIZAR

Gostaria que os leitores me escre-

vessem, pois quero comprar os se-

guintes números da ESC: 1 ao 77; 79
ao 83; 85 ao 87.

PATRICKO. ROCHA
R. Henrique Buerguer, 106
ncin nnn ^..-ni».—* ej»

Omcu-I/otJ - iiuntiudiius - 0\j

Gostaria que houvesse um conan-

maníaco disposto a barganhar. Troco
a ESC 2 pela ESC 1, a ESC 69 pela

71 e Conan em Cores 10 por Conan
em Cores 7.

EUNALD0 R. NETO
Caixa Postal 54

79760-000 - Bataiporã - MS

Gostaria de comprar a ESC n.D 44.

Pago três vezes o preço de uma no-

va e mais despesas postais.

MARCELO F. DE SOUSA
Av. Brigadeiro Cabral, 1070

35501-093 - Dlvinopolls - MG

Por Crom! Será que algum conan-
fanático não quer barganhar as revis-

tas Conan — o Destruidor e Conan
— o Bárbaro (quadrinlzações dos fil-

mes)? Se alguém estiver interessado,

dou em troca as seguintes edições:

Conan em Cores 1 e 3, ESC 30, 58 e
59 e Conan Rei 7. 1 1 e 14.

ALLAN CÉSAR D. LEDO
R. Rio Irati, 41
33322-270 - Pinhais - PR

Tenho uma loja de discos e gibis

usados. Os leitores interessados em
adquirir revistas antigas para completar

suas ccHeções podem me escrever.

ESPAÇO ALTERNATIVO
Av. São Paulo, 109 - Loja 2

14801-060 - Araraquara - SP



O DESTINO DE KUCHUM,

LI-ZYA E DO
IMPERADORDE KHITAI

V

O CONFRONTO FINAL

COM A BRUXA DE YAMATAI

V

A SENSACIONAL CONCLUSÃO

DA SAGA
DE CONAN NO ORIENTE

Não perca!
Será simplesmente
espetacular! 7
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