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Escrevo para Pergaminhos Hiboria-

nos pela primeira vez e gostaria mui-
to que minha carta fosse publicada.
Achei exuberante a capa de ESC
102! Tenho também algumas pergun-
tas a fazer: 1 ) Onde foi relatado o pri-

meiro encontro de Conan com Valé-

ria? 2) Há alguma aventura de Conan
em Aesgaard? 3) Vai surgir outra mu-
lher como Bôlit na vida do Cimério?

WESLEI DE TARSO MARINHO
Povoado de torradinho

37267-000 - Cana Varde - MG

È. modéstia à parte, Wéslei, nossas
capas andam mesmo demais. Suas
respostas: 1) O primeiro encontro de
Conan com Valéria foi relatado em
ESC 107. Você obviamente não tinha

como saber, pois sua carta foi escrita

antes do lançamento daquela edição.

2) Os ciméríos sempre foram aliados

dos aesgaardianos. Por isso, Conan
participou de várias batalhas em Aes-
gaard durante sua juventude. Veja,

por exemplo, a história Questões de
Vida ou Morte ', em ESC n.° 91. 3)
Foram muitas as mulheres na vida do
Cimério, tanto antes quanto depois
de Bélit, inclusive Zenóbia, que ocu-
paria, ao lado de Conan, o trono da
Aqutlõnia.

Sou leitor assíduo da espetacular e
sensacional ESC e, se começasse a
fazer elogios aqui. não sobraria espa-
ço nesta página, pois eu teria muito o
que dizer. Agora, vamos ao que inte-

ressa. Talvez seja ató um gesto de
loucura, mas o que fazer se eu gosto
do nome e do herói? Por isso, quan-

do tive mais um filho, pensei: "Por
que náo fazer uma homenagem a
Crom e aos conanmanfacos?". As-
sim, resolvi batizar meu filho de Pe-
trus Radamós Conan Doyle Silva
Araújo. Um pouco grande, né? Mas
valeu.

NILTON S DOS SANTOS ARAÚJO
R. Matatel, Bairro M.' Gorete

4890D-M0 - Juazeiro - BA

Que Crom abençoe seu novo filho.

Nilton.

Sou leitor da ESC há anos e gosta-
ria de ver minha carta publicada.
Adorei a saga "A Caveira dos Ma-
res". Foi simplesmente selvagem,
uma das melhores aventuras de Co-
nan que já li. Também estou adoran-
do o material de Conan — O Bárbaro
e de Conan Saga. Simplesmente im-

perdtvel. Continuem assim!

ALEXANDER DA S CATE RN

R.B. Esq. S, 0 8, Lote 12

75340-000 - Hldrolandla - GO

Vamos continuar, Alexander, vamos
continuar.

Eu tenho 18 anos, coleciono todas
as revistas do Conan e gostaria de
saber a origem do Bárbaro. Eu sei

que já foi publicada no Dicionário

Marvel, mas ató hoje não li porque só
coleciono as revistas do Conan. Ou-
tras dúvidas: 1) Conan tem uma fi-

lha? (na ESC n.° 3. na aventura "Pai-
xões em Fúria", ela aparece). 2) As
revistas do Conan vão acabar algum
dia? 3) Existe alguma aventura reu-

nindo Sonja, Kull, Salomão Kane e
Conan?

IVAN LOPES FERREIRA

R. Getúlio Vargas. 191. Caia 5

21721-290 - Rio de Janeira - RJ

Já que você é colecionador, poderá
ler um resumo da origem de Conan— bem como um apanhado geral da
vida dele até se tornar pirata baracho— entre as páginas 26 e 39 da ESC
101. Ali, o Cimério faz uma síntese
do que foi sua história para o capitão
Kuchum, de Khitai. Quanto a suas
outras dúvidas... 1) Pelo que sabe-
mos. Conan tem três filhas conheci-
das: Morgana, com a sacerdotisa da
história a que você se refere; uma
outra filha com Nzinga, a rainha das
amazonas; e finalmente Radegund,
com sua esposa, a rainha Zenóbia. 2)
Bem. Ivan, até o Sol um dia vai es-
friar e apagar, mas vamos tentar pu-
blicar as revistas do Conan pelo me-
nos até o fim dos tempos. 3) Não.

Estou escrevendo pela terceira vez
e minhas cartas não são publicadas.
Mas não Importa, porque o funda-
mental é que vocês as leiam, princi-

palmente porque eu queria parabeni-

zá-los pelas edições da ESC n: 100
a 104 e pelo póster gigante do Co
nan. Tenho algumas dúvidas tam-
bém: Olgerd Vladislav morreu? Quem
o matou? Ah, esqueci de dizer que
Conan Saga também está demais.

JOSÉ RENATO D. BAPTISTA

Av. Prei. Cotta a Silva, 28

29070-150 - Vitória - ES

Olgerd Vladislav foi morto por Conan
na história 'Os Demónios de Yanai-
dar", publicada em ESC 18.

Em primeiro lugar, gostaria de agra-
decer aos editores por esta revista

tão incrível que é a ESC. Em segun-
do, gostaria de ver publicada uma
matéria a respeito de Crom e Mitra,

pois quero saber mais sobre os deu-
ses da Era Hiboriana.

FABIANO LAUM0
R.Tan. Ary Tarrago, 1990, ap. 106

91225-001 Porto Alegre -RS

Fabiano, você pode encontrar uma
matéria superlegal sobre os princi-

pais deuses hlborianos em Conan —
O Bárbaro n." 17.

Fiquei muito grato ao receber sua
carta notificando a publicação da mi-

nha correspondência. Mesmo sendo
um leitor já veterano da Abril, eu
achava que vocês da Redacão não
liam todas as cartas dos leitores

Mas. pelo jeito, vocês são pessoas
de palavra e realmente se interessam
pelas nossas criticas, sugestões e
elogios. Aproveitando o espaço, gos-
taria de esclarecer uma dúvida: na
história "Conan das Ilhas" foi mencio-
nado que ele partiu em busca de no-
vas terras. Já existe alguma história

mostrando essas "novas terras"?

MAACELO F. RESENDE
R. Rui Barbou. 181

0B550-DOO - Poá - SP

Sim, nós realmente lemos todas as
carias, Marcelo, mesmo as que náo
sáo publicadas. Quanto à história

"Conan das Ilhas ", a Marvel vem pro-
metendo uma continuação há algum
tempo. Vamos aguardar.



























NO PRÓXIMO NUMERO

As Ilhas Barachas são invadidas

pela marinha zíngara,

e Conan se vê obrigado

a defender Tortage sozinho!
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E AINDA ESTE MES...

A queda do trono!

A derrota para Thulsa Doom!

O exílio!

A luta pela reconquista!
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