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O BÁRBARO

CONAN NA CIDADE DOS MAGOS
PARTE IV: KHESHATTA 3

O que um guerreiro solitário pode fazer contra uma ci-

dade inteira? No lar dos maiores magos do mundo, Co-

nan é preso e vendido como escravo a Zula. seu amigo

de guerras passadas. Ex-amigo, ao que tudo indica.

Mais uma grande aventura produzida pela tríade Roy

Thomas. John Buscema e Ernie Chan.

PERGAMINHOS HIB0R1AN0S 50

Dúvidas, críticas, elogios, sugestões... Tudo bem. esta-

mos aqui pra isso.

ANEL DO DEMÓNIO 54

Um ane! enfeitiçado proveniente da Stygia ameaça lan-

çar a Aquilônia de Conan numa guerra sangrenta. His-

tória de Roy Thomas. Jerry DeCaire e George Freeman.

adaptada de um conto de Robert E. Howard.

Capa: JOHN WATKISS































































































As revistas do Conan estão de-

mais! Os desenhos de John Busce-
ma, nem se fala! Mas tenho algu-

mas dúvidas: 1) Vocês já publica-

ram todas as histórias de Robert E.

Howard? 2) Qual o parentesco en-

tre John Buscema e Sal Buscema?
3) Quem desenhou a história O
Poço Macabro, publicada em ESC
29? 4) O arte-finalista Alfredo Alca-

la parou de atuar nas revistas do
Cimério?

LUCAS A. ARAÚJO
R. Dr. José Diniz Moreira, 1218
14405-305 — Franca— SP
Tudo bem, Lucas, vamos às suas
respostas: 1) Não, ainda temos al-

gumas adaptações de histórias do
Howard, que serão publicadas em
ESC e em Conan Saga. 2) Sal e
John são irmãos. 3) A história O
Poço Macabro foi desenhada por
John Buscema e finalizada por Al-

fredo Alcala. 4) Fazjá algum tempo
que Alcala deixou de finalizar

histórias do Cimério, infelizmente.

Sou um daqueles conanmaníacos
que, enquanto esperam a próxima
edição, não fazem outracoisa senão
reviver as aventuras já publicadas.

Assim, ao reler a saga de Bêlit,

algumas dúvidas me ocorreram. Os
magos do Círculo Negro são os

mesmos do Anel Negro? Após a
morte de Bêlit, o que foi feito do
tesouro que estava sendo acumu-
lado por ela e Conan? Outra coisa:

em ESC 91 , o pirata Zarono Negro
teve seu crânio rachado por uma
machadinha picta, e Strombanni foi

apunhalado pelas costas, também
por um picto, durante um ataque ao
castelo do conde Valenso. Agora
os dois estão de volta mais sau-
dáveis do que nunca. Como se ex-
plica isso?

GEOVANY SILVINO SIMON
R. Mal. Deodoro, 2160
80050-010— Curitiba— PR
Os magos do Círculo Negro se-
guem os chamados Quatro Profe-

tas Negros, enquanto os feiticeiros

do Anel Negro obedecem ao temí-

vel Thoth-Amon. O tesouro de Bêlit

foi para o fundo do mar junto com
ela e seu navio, como você pode
verificarnapágina 60da ESC n ç 57,

último quadhnho. Agora, sua dúvi-

da a respeito de Zarono e Strom-
banni me decepciona, Geovany,
pois está mais do que claro que os
acontecimentos narrados nasESCs
107 e 108 são anteriores à desco-
berta do tesouro de Tranicos e à
batalha com os pictos em que os
dois piratas morrem lutahdo.

Vi com satisfação minha carta pu-
blicada, mas com decepção vi tam-
bém que estava com o nome de
outro leitor (ESC 74,
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9 carta), o que
muito me aborreceu. No entanto,

sei que esse tipo de erro, embora
chato, pode ocorrer, e não vai ser
por isso que vou deixar de ler a
Espada.
JÚLIO CÉSAR OLIVO
R. Dr. Luís de Farfa, 20, ap. 32
1 1060-480 — Santos— SP
Desculpe a nossa falha, Júlio, que
fica assim retificada. A propósito,

por que você demorou tanto para
reclamar? Nós já poderíamos ter

corrigido esse engano antes.

Quero dar um testemunho sobre a
ESC. Antes de conheceresta revis-

ta, eu tinha uma imaginação atrofi-

ada, detestava fazer redacão na
escola e estava sempre tirando nota
baixa. Agora, seis anos depois de

ter me tornado um conanmaníaco,
domino bem as palavras e libertei

minha imaginação. Também pas-
sei a tirar notas boas, e uma das
matérias de que mais gosto hoje é
redação. Ao ler a ESC, eu viajo no
tempo, volto ao passado e conheço
civilizações diferentes, mesmo que
apenas imaginadas. Encontro tam-
bém sempre palavras diferentes e
corro de encontro ao dicionário para
saber o significado (Conan é cultu-

ra) a fim de usá-las nos meus escri-

tos. Quero deixar um conselho para
as pessoas que tenham dificuldade

em escrever: leiam! Ler um livro,

revistas ou um gibi é a melhorforma
de expandir os horizontes e abrir a

mente para novas idéias.

OSVALDO M. DE OLIVEIRA
QR 205— Conj. F— Casa 09
72500-000— Brasília— DF
É isso ai, Osvaldo, e ainda tem
gente que acha que ler gibi é preju-

dicial à educação da garotada.

Estou mandando pela primeira vez
uma carta para os Pergaminhos e

gostaria de saber quais os dese-
nhistas das capas das seguintes

edições de ESC: 3, 5, 6, 1 0, 53, 54,

64, 79, 88.

MARCELO F. M. QUADROS
Av. 7 de setembro, 1773, ap. 4B
80060-070 — Curitiba — PR
Marcelo, você acaba de me dar
uma idéia. Atenção, leitores aten-

tos! Temos 'um novo desafio para
vocês! Escrevam para Pergami-
nhos Hiborianos dizendo quais fo-

ram os artistas das capas das e-

dições mencionadas. Os que acer-

tarem cinco capas ou mais terão

seus nomes citados, com todas as
honras, na seção de cartas da ESC
nç 117. Quem acertar os autores de
todas as nove capas vaireceberde
nosso relações-públicas, Fabiano
Rodrigues, um pacote com três re-

vistas do Conan, em casa e inteira-

mente grátis!

CLÁUDIO CARINA
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