


O BÁRBARO

NEKHT SEMERKEHT 3
Conan atravessa as vastas planícies stígias. quando
uma flecha disparada por um arqueiro solitário dá
início a uma aventura que colocará o Cimério frente

a frente com o temível feiticeiro Nekht Semerkeht.
História de Roy Thomas . ilustrada por Alfredo Alcala.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 42
Tardam, mas nào falham!

0 INTERMINÁVEL RIO DE SANGUE 46
O anjo da morte visita Conan. Se as profecias forem
verdadeiras, o dia do Cimério chegou! Argumento e

desenhos de S. Pluntetf, arte-final de Daue Cockrum.

Capa: EARL NOREM















































































Gostei muito da saga de Conan e
os Deuses da Montanha, desenha-
da por Rafael Kayanan, que não
tem nada a ver com Barry Smith.
Elogio também o ótimo visual da
revista (principalmente as capas) e
a nova safra de desenhistas que
tem surgido nos últimos meses.
Porém, como sou um leitor muito
detalhista, esta carta tem mais dú-
vidas do que elogios. 1) Segundo
a cronologia de Conan publicada
em CR 4. os fatos da história A Ci-

dadela Escarlate (CR 3) ocorreram
antes dos acontecimentos narrados
em A hora do Dragão {CR l). Ora,
Conan conheceu Zenóbia em A
Hora do Dragão, mas ela já apare-
ce na história A Cidadela Escarla-
te, na pagina 58. Como vocês ex-

plicam isso? 2) Em CR 7, pãgs. 31
a 38, Conan relembra como foi li-

bertado da Torre de Ferro por
Troceroe Públius. Já em ESC 1 16,
vemos Conan ser salvo apenas por
Valéria. Qual das duas versões é
verdadeira? 3) Onde está a histó-

ria em que Conan conhece a rai-

nha Ayelet, que apareceu em CR7?
ANDERSON FERNANDO BIAZIN
R. Visconde do Rio Branco, 30
1 3730-000— Mococa— SP
Esses leitores detalhistas são os
que dão mais trabalho para os edi-

tores. Mas vamos tentar esclarecer

as suas dúvidas, Anderson. 1) Não
explicamos. Você tem razão,
Zenóbia não poderia jamais ter
aparecido em A Cidadela Escarla-
te, pois na época eia ainda nem co-

nhecia o rei Conan. 2) Você tem
razão novamente. A Marvel sim-
plesmente fez duas versões para a
fuga de Conan da Torre de Ferro.

Mas, seja qual for a verdadeira, a
história da libertação por Valéria foi

um barato, não foi? 3) A história

em que o Cimério conhece a rai-

nha Ayelet — então uma princesa— será contada em Rei Conan n G 7.

Sou leitor assíduo da ESC e tiro meu
chapéu para todos vocês aí da Abril

Jovem por terem me proporciona-
do mais de uma década de emo-
ções e aventuras, no entanto, até

hoje tenho que comprar esta revis-

ta sempre escondido, pois qualquer
amigo que me veja com ela logo
começa a me ridicularizar e a fazer
comentários do tipo: "Você lê isso?!"

ou "Isso é coisa de criança!". É la-

mentável que essa espécie de pre-

conceito ainda permaneça na cabe-
ça de certas pessoas que não con-
seguem apreciar todo o valor artís-

tico dos quadrinhos.
JÚLIO CESAR OLIVO
R. Luís de f aria, 20, ap. 32
1 1 060-480 — Santos— SP
Infelizmente, Júlio, as pessoas ain-

da vêem as histórias em quadrinhos
com muito preconceito. Ê realmen-
te lamentável. Mas não ligue pra
isso.- o futuro ainda vai mostrar que
nós ê que estamos certos.

Escrevo para protestar contra os
critérios de aproveitamento dos
espaços da ESC. Temos muitos
desenhos de leitores, mas os tex-

tos nunca são publicados. Mão me
levem a mal, mas já enviei dois
textos e nunca tive o prazer de vê-

los nestas páginas. Qual o proble-

ma? Os textos não sáo bons?
SANDRO SANTANA
R. Domingos Silva, 14
29308-560— C. Itapemirim—ES
Seus textos são bons, Sandro. O
problema é espaço. Enquanto
uma arte de leitor toma uma pá-
gina da revista, um texto como o
seu, por exemplo, ocuparia mui-
to mais páginas.

Coleciono a ESC há pouco tempo e
só me arrependo de uma coisa: não
ter começado antes. Conan é sim-

plesmente o melhor personagem de
HQ. Depois dessa rasgação de seda,
vamos às perguntas: 1) Conan teve

outros filhos além daqueles com
Zenóbia? 2) Qual a origem de Valé-

ria, a minha xará? 3) Por que o gato
do Saiomão Kane está tão sumido?
VALÉRIA SARAIVA FERREIRA
Av. Barão do Rio Branco, 8

1

6874 1 -670 — Castanhal— PA
Obrigado pela rasgação de seda e
peta carta, Valéria. Suas respostas:
I) Ao que se sabe, Conan teve três

filhos fora do casamento: Morgana,
com uma sacerdotisa (ver Paixões
em Eúrfa, ESC 3); fízlnga, filha de
fízinga, a rainha das Amazonas (ver

Sombras na Caverna, CR 6); e Kang
Sho, com a khitanesa Kang Lou-Dze
(ver CR 9/\0). 2) A origem de sua
xará será contada, com todos os
detalhes, no próximo número da
ESC. 3) Do gato do Salomão Kane
eu não sei (aliás, eu nem sabia que
ele tinha um gato), mas Salomão
Kane propriamente dito estará em
breve nas páginas desta revista.

MERCADO DE SHADIZAR
Vendo os seguintes números da ESC:
8 a 11, 78 a 82, 84, 85, 88 a 101,

105, 106, 108, H0all2e 114a 123.

DANIEL RUBENS GR1EP
R. Nicolas Diel. 79
99470-000— Não-Me Toque— RS

P.S. Peço ao leitor que mandou
aqui para a Redação uma camise-
ta com uma bela pintura do Conan
que se identifique. Sua camiseta ê
superbonita, está a maior disputa
aqui pra saber quem fíca com eia.

Só que seu envelope foi extravia-

do e eu não sei a quem dar os cré-

ditos. Escreva para nós e diga
quem você é. fíão se esqueça de
assinar a carta da mesma maneira
que assinou a camiseta.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

Kscreva para:

PERGAMINHOS HIBORIANOS
R. Bela Cintra, 299

01415-000 — São Paulo— SP











































Ela luta como um
demónio, mas não é

Sonja

Ela navega por
mares bravios, mas

não é Bêlit

Ela combateu ao
lado de Gonan, mas

não é Anekka

» VALERIA!
Sua origem e sua vida em

A IIPÂBA SHYÀiiM PI
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Agosto, nas bancas!
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