


OS SELVAGENS CÃES DE GUERRA 3

Conan está em um forte aquilônio cercado pelos

brutais vanires. Para tornar as coisas piores, falta

de tudo: comida, armas... menos um exército de

invasores ã porta. História escrita por Chuck Dixon

e magnificamente ilustrada por Alcatena.

SANTUÁRIO DE SATÃ 30

Na Espanha. Salomão Kane encontra um templo

muito sinistro. Por Alan Rowlands, Steve Carr e Al

Williamson.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 40

O bate-papo (quase) mensal com os leitores.

SANGUE NA ARENA 41

O Cimério é gladiador nas arenas da Aquilônia.

onde as lutas são planejadas, o sangue é falso e o

resultado é determinado antecipadamente. Só que.

quando Conan tromba com o magistrado, as coi-

sas tomam um rumo muito mais realista. Aventu-

ra com argumento de Chuck Dixon e novamente
ilustrada por Alcatena.

Capa: SIMON BISLEY







































































Mais uma vez empunho a

pena e deixo momentane-

amente a espada de íado

para elogiar o trabalho cada

vez mais dinâmico e va-

riado feito na ESC. Pa-

rabéns pela matéria O
FILME DE CONAN
QUE NINGUÉM VIU.

.Foi impressionante

!

S^j^M&rzi Chocante o que se pas-

^gT^^^V sava na cabeça de Ro-

'"^WjQl bert E. Howard nos
• . seus últimos dias de

vida. Gostaria de me cor-

responder com conanmaníucos de

todas as idades e sexos. Tenho uma fasci-

nação toda especial pelas conanmaníacas

que se dispõem a escrever para os Perga-

minhos, mostrando o bom gosto que têm e

enfrentando preconceitos sexistas. Não é a

toa que muitas também idolatram .Sonja.

Minha irmã é um exemplo deste grupo de

fãs corajosas. Agora, uma pergunta super-

rápida: quando e como foi o primeiro en-

contro de Sonja com o Cimério?

FERNANDO MARQUES PINHEIRO
R. Ângelo Bittencourt, 21, ap. 904
20540-350— Rio de Janeiro — RJ
Conan e Sonja se conheceram durante o
chamado Cerco de Muhala, quando os exér-

citos de Turan sitiaram a cidade para res-

gatar o Turim vivo. Na ocasião, o Cimério

lutavapor Turan, e Sonja defendia Mukalet.

Logo depois, Conan desertaria e {xissaria a

lutar uo lado de Sonja. Estu aventura — A
Sombra do Abutre, em Heróis da TV 36 —
foi u primeira história do Cimério pubiiçada

pela Editora Abril, em WR2.

Estou escrevendo para perguntar o motivo

de vocês não adolarem uma cronologia mais

coerente nesta revista, pois a bagunça che-

gou a pontode termos que procurarem ESC
a* 2 a continuação de uma aventura pu-

blicada em ESCn" I2<J. Assim não dá!!!

MARCUS VINÍCIUS R. S. LIMA
Conjunto Jacarccica, rua C, qd. B, n" 92

57033-070— Maceió— Al.

Marcus, foi o próprio Howard. criador de

Conan. quem inaugurou este estilo de nar-

rativa para contar a vida de seu herói. A
ESC simplesmente se mantém fiel ao tra-

balho do escritor. As aventuras em ordem
cronológica voei pode ler em Conan - O
Bárbaro e em Conan - O Aventureiro.

Contrariando todos os pedidos para que
Salomao Kane volte às páginas da ESC,
tenho a dizer que esta revista não precisa

de nenhum outro personagem. Sou conan-

maníaco há muito tempo e compro a ESC
por causa do Conan. e nào por Salomão
Kane, Sotija ou Rei Kull. Esses persona-

gens idiotas só tiram espaço do Cimério
CAIUS V. VIEIRA
R. Dr. Nelson L. P. Fernandes, I74

\ 5ft43-540— São José do Rio Preto— SP
Fica aqui registradaa opinião do Caius. Que
outros leitores se manifestem a respeito.

Sou leitor assíduo da Espada, desde os dez
anos de idade. Agora, já com vinte anos.

tenho muito a agradecer a Conan por tudo

o que aprendi na vida com seu senso de
bravura, força e persistência.

LUÍS FERNANDO TABORDA
R. Léo Neuls, 48

«9500-000— Carazinho— RS
Falou, Luis.

Sou leitor da ESC há algum tempo, mas
considero esta revista apenas um meio de
diversão. Não incorporo nem me comparo
a nenhum personagem, pois acho que eles

têm suas personalidades próprias e eu te-

nho a minha, diferente. Agora, gostaria de
sanar algumas dúvidas. I ) Salomão Kaneé
filho do Conde Drácula? 2) Conan sabe da
existência de sua filha mencionada em ESC
31 3) Em que edição da ESC Kull sofreu o
ferimento que deixou seu rosto marcado?
CLÁUDIO D. RODRIGUES
R. Couto Magalhães, 85
75200-000— Pires do Rio—GO
Pois bem. vamos sanar suas dúvidas. l)De
onde você tirou essa idéia, xará? 2)Ao que
tudo indica. Conan jamais ficou sabendo
dessa filha. 3) A cicatriz no rasto de Kull

foifeita pelo rei Borna. na luta em que Kull

o mataria para tomar seu lugar no trono

da Valúsia. A história, chamada A Chega-
da de um Rei.foi publicada em ESC n" 73.

A extinta revista Aventura A Ficção (que

pena. era tão boa) publicou, em sua edição

n°4. urna cronologia de Kull onde é relata-

da uma saga em que ele é destronado por

Thulsa Doome. a partir daí, vive uma gran-

de aventura com Ridondo para recuperar a

coroa— passando por Atlântida. Grondar
e Mar Thuriano (onde Kull encontra um
grande amor. Laralei). Essas histórias já

foram publicadas? Onde?
MAX MATOS .|R.

R. Gal. Sena Campos, 7-A, ap. 101

40045-100— Salvador— BA
A suga a que você se refere foi mostrada
na a vista Conan - O Bárbaro, entre os nú-

meros 20 e 34. Ela começa com a história

O Rei Kull Deve Morrer, de Roben
Howard, mais tarde adaptada para st

transformarem A Fênix na Espada, primei-

m conto de Conan. publicado em IV.12

Gostaria que publicassem na ESC que eu e

o Paulo C. Castilho estamos produzindo o

informattvoAO (Anito Domini). O primei-

ro número já saiu. e contém as seguintes

matérias: Mulher-Maravilha de John Byrne,

o trabalho de Deodato em Thor. Arquivo
X. Super-Homem vs. Aliens. o novo De-

molidor e Kelley Jones. Os interessados

devem entrar em contato conosco.

GUIDO DE OLIVEIRA CARVALHO
Caixa Postal 1155

74001-970— Goiânia— GO
Fone: (062) 287-7817(das 19:30 às 23:00}

Cláudio Carina

Editor ffihoriano

-Atençi

Unicórnio Azul esta lanç

livros de Iwlso com os t

Roben E. Howard — al

\x>r Sprague de Camp. I.

autores — que foram adaptados para os

quadrinhos na década de 70. Os livros cus-

tam R$ 4.60 e podem ser encontrados

bancas de jornais de todo o Brasil.
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Escreva para PERGAMINHOS HÍBOfíMNOS.Rua Bela Cintra. 299
' vidas e saber sua opinião sobre nossas revistas. Coloque t

são lidas pelos editores, mesmo as que não são
<** na sc. Endereco (rua.

(DDD) Coloque também o nome e data de
informa-lo de outros lançamentos da Editora Abril. Atendii

SãoPaulo-SP- CEP 0141 5—0O0. Queremos esclarecer suas
sua correspondência os dados abaixo. e tembre-se. todas as .-^

respondidas nas revistas Seu nome *£

I*, bairro, cidade, estado e CEP) J
nascimento de seu pai ou responsável para que possamos

,ento ao leitor pelo telefone: 0800- 1 30477 (ligação gratuita)
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