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Escrevo para vocês pela

primeira vez por dois

motivos. O primeiro é

para parabenizá-

los pelas edi-

ções 123 a

126 da ESC.

O segundo é

para criticá-

los pelas

mesmas

edições.

No nú-

mero 123,

por exem-
plo, a capa de

Jim Hoston está

dando uma óti-

ma imagem do
Conan (tirando a Valéria, que está horrí-

vel). Quanto ao interior da revista, nem
deu ânimo pra ler, pois os desenhos des-

se tal de Rafael Kayanan silo péssimos.

O Conan dele nào tem nada do Conan
bonito e gostoso dos outros desenhistas

da revista. Já na capa da edição n° 124

houve uma inversão: Conan está horri-

pilante, e Valéria, deslumbrante. Tim
Conrad poderia ter caprichado mais no
Cimério. Quanto à arte de Kayanan, con-

tinua no penico. Na edição n
D

125, não
tenho críticas à capa da Julie Bell, e a

arte do Ernie Chan está espetacular. No
número 1 26, a Julie Bell conseguiu me-
lhorar em relação à ediç3o anterior, e a

arte de Ernie Chan continua ótima. Des-

culpem-me, mas leio Conan há anos e es-

ses números merecem comentários.

PRISCILA PRISCO
Caixa Postal 428

1 2460-000— Campos de Jordão— SP
Tal a opinião da Priscila.

Estou escrevendo para perguntar se já

aconteceu a conclusão do confronto entre

Conan e o pirata Bor'aq Sharaq. Desde que

o Cimério cortou a mão dele, esse vilão

sempre procurou se vingar, mas nunca vi

o tal confronto final. Não existiu?

ALEXANDRE MARCONDES
R. Morato Coelho, 799, ap. 11

05417-111 — São Paulo— SP
A última história produzida pela Marvel
com o vilão Bor'aq Sharaqfoi Os Olhos de

G'Bhar Rjinn, publicada em ESC n° 80. De
fato, o confrontofinal nãofoifeito até hoje.

Por Crom, eu tenho toda a coleção da ESC
e das outras publicações ligadas a Conan,

e admiro o trabalho da Abril Jovem, em-
bora muitas vezes discorde. Sou fissurado

no Bárbaro, mas nunca enviei cartas para

os Pergaminhos, talvez por falta de tem-

po. Aliás, vocês n3o poderiam colocar no
expediente da revista, além do endereço e

telefone, o número do fax? Não me digam
que não, por Erlik e Tarim!

CONANMANÍACO NA BRONCA
R. Gen. Senna Campos, 7-A, ap. 101

40045-100— Salvador— BA
Por enquanto, preferimos que nossos lei-

tores comuniquem-se com a gente somen-
te via correspondência, se possível preen-

chendo as cartas com os dados requisita-

dos nofinal desta seção.

Desde que li pela primeira vez uma revista

do Conan, não faz muito tempo, comecei
a me interessar pelo Cimério. Principal-

mente porque notei a diferença entre Conan
e os outros heróis (que quase sempre usam
capinhas, cuequinhas e têm uma identida-

de secreta). Mas o que eu gostaria de sa-

ber é o seguinte: se eu começasse a coleci-

onar as revistas do Conan a partir de ago-

ra, daria para acompanhar e entender as

histórias e sua origem?

FRANCISCO LEANDRO S. SILVA
Qd. 17, casa 09, setor A, Moçambinho I

64009-770— Teresina — PI

Claro que sim. Francisco. Inclusive —
como vocêjá deve saber— a nova revista

Conan - O Aventureiro está contando as

primeiras aventuras do jovem Bárbaro,

quando ainda era um inexperiente guer-

reiro recém-saido da Ciméría.

Venho por meio desta reclamar da seção

Pergaminhos Hihorianos. Há vários anos

mando cartas para esta revista e nunca re-

cebi nenhuma resposta. Espero que me res-

pondam esta que estou mandando.

DAVID RUIZ DA SILVA
R. Dias da Silva, 60

091 72-600— Santo André— SP
Será que só dá Conanmaníaco na Bronca

nesta edição? Taí sua carta publicada.

David. Só que você não perguntou nada,

por isso, não há o que responder.

Sou colecionador das publicações do
Cimério há mais de cinco anos. Venho pro-

curando revistas do Conan em sebos da

minha cidade e dc cidades vizinhas. Durante

essas minhas andanças, localizei um exem-

plar da ESCem cores, e isso me deixou in-

trigado, tendo me surgido uma dúvida: os

primeiros exemplares da ESC foram pro-

duzidos em cores? Em caso contrário, esta

linha paralela de edições, outra publicação

no caso, se prolongou até que número?
SALVADOR GOMES NETO
Caixa Postal 585

96212-430— Rio Grande— RS
As edições coloridas, às quais você se refe-

re, são realmente uma outra publicação. Até

o número 5, a revista se chamou A Espada
Selvagem de Conan em Cores. A partir da

edição 6, teve o nome mudado para Conan
em Cores. Foi cancelada no n' 13.

Está deveras incrível a sequência de aven-

turas da ESC e da CB. De tirar o fôlego!

Conan Saga também está ótima, com ca-

pas simplesmente cinematográficas. Que-

ro declarar também que, graças às revistas

do Cimério de Bronze, eu melhorei consi-

deravelmente minha redação, usando e

abusando de palavras eloquentes. Agora,

uma pergunta: por que não liberam geral

as cenas de carnificina, como no começo
da história Fantasia de Demónio {CS n" 7),

com braços voando, corpos desmembra-

dos, sangue a esmo, cabeças rolando, tudo

no bom e velho estilo dessa era sangrenta?

NARCÍZIO DENICOLO
R. Amazonas, 45
29140-046— Cariacica— ES
Mais carnificina, Narcízio?! Vau!

MKRCAIX) SHADI/.AK

Vendo minha coleção da Espada Selva-

gem do n" / ao 125. Vendo também Conan
Saga do / ao 10 e Espada Selvagem em
Cores tf J, 2 e 5.

BENEVALDOAPARECIDO DA SILVA
Estrada do Areião, 187

08613-050— Suzano— SP
Fone: (01 1) 779-8591 (horário comercial)

Vendo coleção da Espada Selvagem de

Conan do n" 1 ao 124, com exceçâo dos

números 13, 86 e 110. R$ 0,80 cada.

ANDRÉ LUIZ F. CARVALHO
Av. São Caetano, 840

09070-210— Santo André— SP
Fone: (011) 712-5273

Cláudio Carina

Editor Hibnriuno

Escre\u para Pergaminhos Hiltorumos: Rita Bela Cintra, 299 - Suo Paulo - SP-CKPOHlõ-OOO. Queremos esclarecer suas
dúvidas e sul>er sua opinião sobre nossas iwistas. Coloque rui sua coirespondencla os dados abaixo, e lembre-se: toda* as
cartas são lidas pelos editores, mesmo as que não são respondidas nas revistas. Seu nome
TXrta de nasc^ Endereco (rua, n2

, bairro, cidade, estado e CEI1
) lei. (DDD) Colocme também o

nome e data de nascimento de seu pai ou responsável para que i>ossamos informá-lo de outros lançamentos da P-ditora Abril.
~~
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