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O BÁRBARO

NA ÚLTIMA EDIÇÃO. .

.

yom sua cabeça a prémio em Turan. Conan foge para
Zamora e. no caminho, encontra um grupo de zamorianos
rumando para Yezud, a lendária cidade do Deus-Aranha.
Ao descobrir que os viajantes trazem consigo uma prisio-

neira, Conan ê hipnotizado pelo líder do grupo. Harpagus.
e deixado para ser devorado pelas aranhas do pântano.
Todavia, ele escapa da morte e conhece o cego Kushad. Ao
saber através do novo amigo que a mulher na caravana era
Jamilah. favorita do rei Yildiz de Turan, o Cimério vê a
chance de se livrar de seus problemas. Kushad ensina o
Bárbaro a neutralizaro efeito hipnótico de Harpagus. Conan
parte rumo ao norte, e a missão de resgate começa...

CONAN E 0 DEUS-ARANHA
PARTE D: UM BÁRBARO RETORNA A YEZUD 3

Conan chega à cidade do Deus-Aranha e começa a

preparar o resgate de Jamilah, bem como o roubo das
oito fabulosas jóias que compõem os olhos da estátua

do deus Zath. Mas seus planos se complicam com o

envolvimento da dançarina Rudabeh. Por Roy Thomas,
John Buscema e E. R. Cruz.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 51

Nossos leitores se manifestam.

A ESTRADA PARA ZANADU
PARTE II: SOMENTE NO TABULEIRO 53

Sonja, a Guerreira Ruiva, finalmente encontra um
homem que a faz pensar em quebrar seus votos. Por

Thomas, Barras, Hughes e Etienne.

Capa: George Pratt



























































































As revistas do Cimério estão realmente

muito boas. Não que antes não fossem,

mas ó difícil um personagem ter mais de
um título e todos serem satisfatórios. A
Espada Selvagem continua entre meus
gibis favoritos, levando em conta a infini-

dade de revistas que colaciono ou cola-

cionei nestes anos todos. Muito boa a sé-

rie de histórias do Rei Kull publicada na

Espada. Será que não há mais material

desenhado por E. R. Cruz? Já o gibi em
formatinho, que melhorou bastante desde
osprimeiros meses, poderia, pensoeu. tra-

zer material um pouco mais recente. As
histórias do retomo de Fafnir, porexemplo,

são muito fracas. Senti-me meio traído ao
ver o sujeito de volta, já que o tinha visto

morrerem OCercodeMakalet (Conanem
Cores 5 ). anos atrás. Foi como se aquela

angustianteaventura vivida porConan, ilus-

trada por Barry Smith, perdesse um pouco
do impacto. Mas, a respeitode ConanSaga,
sem reclamações. A história Irmãos (CS
n95) pode ser considerada um clássico de

Conan, onde não houve uma das poucas
coisas de que não gosto no universo do
Cimério. que é o uso excessivo de magia

ecriaturasdas profundezas que nuncatra-

balham direito e sempre se dão mal. A his-

tória temum desfecho surpreendente, que
ilustrabemoespírito da Era Hiboriana. Mas
e as edições de luxo? Será que nunca mais

fizeram uma graphic novel com Conan? E
as histórias restantes de Conan Rei?
RAPHAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
R. Princesa Isabel, 626, zona 04

8701 3-350— Maringá— PR

Pormotivos óbvios, tive de reduzirsua car-

ta, Raphael, mas respeito tanto suas críti-

cas quanto seus elogios. No que diz res-

peito a E. R. Cruz, você já deve estar sa-

bendo que a atual saga Conan e o Deus-

Arãnhaétotalmentearte-finalizadaporele.

E, já que vocêpede material mais recente

em Conan - O Bárbaro, é possível que
tenhamos surpresaspara o ano que vem.

Quanto à história Irmãos, estou totalmen-

te de acordo: considero esta uma das me-
lhores histórias do Cimério já publicadas

no Brasil. Chegando agora às suas per-

guntas, a Marvel há algum tempo vem
anunciando uma nova graphic novel com
ConaneBêlit, mas até agora... nada. Eas
histórias inéditas de Conan Rei serãopu-

blicadas em edições especiais a partir do
próximo ano.

É a segundavezque escrevo para a seção
de cartas da ESC e até agora sóo Fabiano

Rodrigues me respondeu. Olha, Fabiano,

sua carta foi colocadaem um quadro, com
todo o destaque, em meu quarto. Minhas

dúvidas sobre a revista: 1) Quando vai

acontecer o próximo encontro de Conan
com Sonja? 2) Por que em minha cidade

não chegam as revistas de Conan Rei? 3)

Quando acaba a busca doTesouro de Tra-
nicos?

THIAGO NARDY VALADARES
R. São Miguel Arcanjo, 259

.

35400-000— Ouro Preto— MG
Tá dado seu recado, Thiago, agora vamos
às respostas. 1) Conan vai reencontrar

Sonja no mês que vem em Conan - O
Bárbaro ns 30. 2) Conan Rei deixoudeser
publicada há mais de dois anos, no núme-
ro 24. Porém, como você deve ter lido na
carta anterior, ainda temos alguns trunfos

na manga. 3) O Tesouro de Tranicos é en-

contrado nas ESCs 90/91, sequência da
aventura contada em ESC 116.

Por Croml Sou um conanmaníaco de mão
cheia, mas o que me intriga nas revistas do
Cimério é que só se vê cartas de paulistas

e cariocas. Pó, é alguma discriminação?

Já faz tempo que venho tentando o meu
espaçonos Pergaminhos e, até hoje, nada.

Estes são o quarto e quinto desenhos que
mando aí para a Redação. Creio que eles

não deixam tanto a desejar, já que não sou
desenhista profissional. Agora, será que

só os paulistas e cariocas sabem dese-

nhar? Será que nós dos demais estados

somos incapazes de criar uma arte?

ROGÉRIO PINTO DA SILVA

R. Alagoas, 197
33950-000— Justinópolis— MG
Rogério, você deve estar delirando! Ou
então está usando de má- fépara criardis-

sidências entre os leitores. Juro que tive a
paciência de consultaruns quinze ou vinte

últimosnúmerosda ESC, sópara verificar

de que estados vinham as cartas publica-

das, e constatei que elas vêm de pratica-

mente todos os cantos do país. Nossos
critérios de seleção não tem nada a ver

com a procedência das cartas e, sim, com
os assuntos abordados. Quanto às artes

publicadas, apenas uma é de um leitor

paulista. No que diz respeito aos seus de-

senhos, não é que sejam ruins— são até

publicáveis— mas ocorre que nosso de-

partamento de arte dá preferência a dese-
nhos feitos com nanquim ou tinta preta, e
os seus foram feitos a lápis.

Sou leitor de Conan há pouco tempo, mas
ele já conseguiu me fisgar) Não perco uma
revista e consegui reunir todas as edições

da saga de Conan com Bêlit. Porém, ao
compraraESCS numa banca de Santos,

descobri a segunda parte de Os Anais da
Era Hiboriana, mas não consegui encon-

trar o restante. Seria uma boa idéia se vo-

cês fizessem uma revista reunindo todos

os capítulos (que não foram muitos), fa-

zendo assim uma edição imperdível para

os leitores. Enquanto isso, eucontinuo pro-

curando meus capítulos perdidos numa
verdadeira caça ao tesouro.

MARCOS MONTENEGRO
R. da Mooca, 3960
03165-002— São Paulo— SP
Vamos consideraressa sua sugestão, Mar-
cos. Porenquanto, para facilitara sua caça

ao tesouro, anote aí os números da ESC
em que forampublicados os seis capítulos

que você está procurando: 5, 8, 9, 12, 15, 18.

Escrevo estas humildes linhas para pro-

testar contra o mais novo "herói" da televi-

são brasileira: Conan, o Bárbaro (?!). Mas,

como sei que a ignorância se faz presente

em todaaparte, não será estranhoseesses

desenhos— onde Conan é uma espécie

de He-Man (Argh!)—se tomarem umgran-
de "sucesso"de audiência. PorYmir, ainda
bem que existem revistas como esta mo-
numental ESC, pois só elas são capazes

de mostrarão mundo o verdadeiro Conan.

Obrigado por essas obras-primas.

AUGUSTO VERAS DO CARMO
Pass. Gaspar Dutra, 81

66610-250— Belém— PA
Bem, Augusto, confesso que ainda não vi

nenhum desenho da série e por isso não

posso opinar. Mas fica aqui registrado o

seu protesto.































Conan tenta resgatar

Jamilah do templo do

Deus-Aranha!

E Sonja aposta sua

castidade num jogo

muito perigoso!
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