


O BÁRBARO

A ORIGEM DE CONAN 3

A primeira grande aventura de Conan da Ciméria,

originalmente roteirizada por Roy Thomas e ilustra-

da por Barry Smith, em 1970, é recontada pelo pró-

prio Thomas, agora com desenhos de John Buscema.

Esta é a primeira batalha de Conan em Vanaheim.

muito antes de seu contato com o chamado mundo

civilizado.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 22

Hora de largar a espada e lançar mão da pena.

AS ASSOMBRAÇÕES DA TORRE DO TERROR 23

Ao saber que um de seus melhores amigos foi traiço-

eiramente assassinado. Conan parte para a vingan-

ça com fúria total! Mais uma grande aventura do

Cimério de Bronze, roteirizada por Roy Thomas, com

arte de Malcolm Davis.

Capa: FRED HARPER
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Tenho catorze anos e sou a maior fã desta

revista e do Cimério de Bronze. Descobri

a ESC numa das vezes em que me pus a

mexer em todas as revistas que estavam

na prateleira da loja onde compro

atualmente a Espada. Os desenhos são

espectaculares, especialmente as capas. ..

As histórias, então, nem se fala! Na minha

opinião, as maiores feras hiborianas são

Norem, Emie Chan, Roy Thomas, Alfredo

Alcala e John Buscema. Infelizmente, a

revista custa a chegar aqui em Portugal.

Mesmo assim, resolvi escrever, tirar as

minhas dúvidas e esperar que vocês

publiquem a carta desta portuguesa. 1 ) O
que é uma Graphic Novel ? Aqui em
Portugal os termos são totalmente

diferentes dos vossos. 2) Como são teitas

as capas espectaculares da ESC ? São

pinturas reduzidas? 3) Em que século se

passam as aventuras de Conan? 4) Por

que é que Sonja fez o juramento de se

entregar apenas ao homem que a vencer

em combate? Esse juramento já foi ou virá

a ser publicado na ESC ? 5) O mapa da

Era Hiboriana é real ou vocês o criaram?

6) O que aconteceu com a irmã gémea de

Kull? A saga que contava suas origens já

terminou? Ah, já me esquecia de pedir que

outros conanmaníacos me escrevam, quer

sejam rapazes ou raparigas. Eu ia adorar!

Despeço-me com um beijào para o

pessoal, e continuem este trabalho ótimo!

MARTA AFONSO
R. de Olivença, 15

-Od,mi,a-Portug.,7630 — C

Obrigado por sua carta, Maria. E bom
saberque aiem Portugal existem leitores

e leitoras acompanhando o nosso

trabalho. Agora, vamos às suas dúvidas.

1) Graphic Novel é uma revista em
quadrinhos de luxo, geralmente com arte

mais sofisticada e papel de melhor

qualidade. 2) Sim, pode-se dizer que as

capas da ESC são pinturas reduzidas,

impressas em papel cuchè (mais

encorpado, usado em capas). 3) Século

100 a.C. 4) Depois do assassinato de seus

pais, Sonja teve a visão de uma deusa

que lhe conferiu os poderes da grande

guerreira que é. Porém, em troca, Sonja

só poderia se entregar ao homem que a

vencesse em combate. Esta história foi

publicada na revista Conan - O Bárbaro

nft 1 . 5) O mapa da Era Hiboriana foi criado

por Robert E. Howard. 6) Quanto à irmã

gémea de Kull, acho que ainda teremos

noticias dela no futuro. RS. : Seus desenhos

são muito bons, Marta, esónão estãosendo

publicados porque são coloridos. Mande

alguns em preto e branco.

Escrevo para lembrar que esta revista não

deveria servir de rabisco para crianças de

irês anos, como aconteceu no n° 75, onde

Conan parece estar com caxumba, apesar

do argumento ser excelente. Não pense

que sou um eterno insatisfeito. Na
verdade, sou um leitor fanático que adora

o suor do trabalho de vocês. Mas não

esperem poemas de mim. Os trabalhos

mais impressionantes foram as ESCs 33.

78 e 99. E. a pedido do meu irmão, cito a

n° 22 e toda a saga de Skelos.

RODRIGO K. MARQUES
R. Manoel Cabeda Perez, 21

90760-550 — Porto Alegre — RS
Para não dizer que só publico elogios, tal

a palavra de um irado leitor.

Sou leitor fanático das aventuras do

Cimério e acompanho suas histórias

desde a extinta revista Heróis da TV.

Aproveitando o ensejo, gostaria de fazer

algumas perguntas. 1 ) Como se pronuncia

o nome Yezdigerd? 2) Esse nome tem

algum significado? 3) Qual é a origem do

rei turaniano? 4) Yezdigerd e Conan já se

encontraram? 5) Porqueelefoi considerado

"o mais poderoso monarca do mundo"?

AUGUSTO MAGNO SOARES
Rua 19, s/n9, ap. 08

69054-1 40 — Manaus— AM
1 ) A pronúncia certa é "Yezdiguerd". 2) De
acordo com os leitores Fernando e

Dionísio, de Salvador (ver ESC 119,),

Yezdigerd foi inspirado em Yezdagird, um
conquistador tártaro do século 13. 3)

Yezdigerd assumiu o trono de Turan

quando o rei Yildiz, seu pai, morreu. 4)

Conan e Yezdigerd se conheceram — e

se tornaram ferrenhos inimigos — na

batalha que ficou conhecida como O
Cerco de Makalet (ver Conan em Cores

5) ,
quando o Cimério marcou o rosto dele

com uma cicatriz que quase lhe arrancou

o olho direito. A propósito, Conan e

Yezdigerd voltarão a se encontrarem Rei

Conan . 5) Porque Turan foi uma das mais

poderosas nações da Era Hiboriana.

Por um instante fugaz, pertencente ao

passado, cheguei a pensar em deixar de

colecionar a ESC, posto que, ao meu ver,

depois da saga da Rainha da Costa Negra

a revista havia decafdo muito, apre-

sentando apenas umas poucas e espo-

rádicas histórias de boa qualidade. Graças

a Crom que não o fiz. Com o fim

espetacular da aventura Conan na Cidade

dos Magos e a certeza de que o sonho

sobre as cristas das ondas do Mar do

Oeste terminou, resta apenas o vazio. Mas

trata-se de um vazio preenchido pelo uivo

dos malditos selvagens pintados que

infestam as fronteiras da Aquilônia ao longo

do Rio Negro. Embora meus cálculos

sejam apenas aproximados, vocês são os

maiores editores da galáxia!!!

MÁRIO AUGUSTO ROQUE
R. Lúcia, 88/E

41 250-020— Salvador— BA
Falou. Mariâo.

Escrevo para parabenizá-los mais uma

vez pelas esplêndidas edições da ESC.

Quero me corresponder com conan-

maníacos e conanmanfacas para troca de

opiniões. Perguntas: 1 ) Conan algum dia

travará combate com Imhotep? 2) Por que

Conan Saga não tem algo parecido com

os Pergaminhos Hiborianos ? 3) Qual o

motivo do excesso de mulheres para

Conan? Ele poderia ter uma de cada vez,

não acha? Vou terminar por aqui e fico

torcendo paraque a ESC ultrapasse o n° 1000

sem qualquer esforço. Um beijão a todos!

VALÉRIA
R. Vise. de Pelotas, 2295, ap. B
95020-183— Caxias do Sul— RS
Puxa. duas cartas femininas nas nossas

páginas! Escrevam mais, meninas. Vamos

às respostas, Valéria: 1) Ocorreu combate

no primeiro contato entre os dois (CB 26)

e pode voltar a ocorrer quando se

encontrarem novamente. 2) Boa pergunta,

vou pensar a respeito. 3) Essa eu não sei,

Valéria. Como mulher, você deve saber

melhordo que eu. Ah, e obrigado pelo beijão.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano





|
Torres cambaleiam,
enquanto desaba»*.,

Ruas torram-se vermelKas|
r\a cicLade âKàcin&da.*

Estav\dartes caem e as
fi leiras se rom^oem,

E os cavaleiros de ferro
|

ne atropelam

£?UÊ VAMOS
AP/VUTlR UM ESTRA-
NHO NA ÚUTIAIA

LUZ Cp
CREPÚS-
CULO!

Da poeira sufocante
cjue me cega

Deixa-me fugir, pois
minha koraé" próxima..

Pas muralhas gue abafam
os cascos cjue me moem.

Ao sol e ao vento do
d-eserto para rworrer*.

Robert e.Howard
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NO PRÓXIMO
NUMERO...
Conan e Valéria

embrenham-se nas
traiçoeiras selvas

dos Reinos Negros!

CONAN E OS
DEUSES DA
MONTANHA

ASeqiiência de A Cidadela dos

Condenados!

AEstréia do genial ilustrador Rafael

Kayanan!

Absolutamente imperdível!
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Sua armadura é mais
resistente que o aço.

Um amuleto místico de
poderes ilimitados
está em suas mãos.




