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Em uma misteriosa caverna incrustada no meio do

deserto, repousa um tesouro que vale o resgate de

muitos reis. Mas ali também está o deus que arran-

ca cabeças, uma ameaça outrora adormecida e que

agora despertou . Aventura redigida por Charles Dixon

e ilustrada por Ernie Chan.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 56

Onde nossos leitores saciam sua curiosidade.

NOITE DO MACACO 57

Em meio a inocentes festividades, o Rei Kull desco-

bre um culto sinistro e subterrâneo. Por Charles

Duran e Geof Isherwood.

Capa: DOUG BEEKMAN















































































/Z£KASC£U £

























Sou fã incondicional do es-

tilo "Espada e Magia" e co-

leciono A Espada Selvagem
de Conan desde o n° 1, bem
como as outras publicações
do personagem. Porém, esta

é a primeira vez que faço

contato com os Pergami-
nhos Hiborianos. Apesar de
gostar muito das revistas do
Conan, como estudante de
Direito e leitor crítico, não
deixo de me indagar às ve-

zes se não estamos, de certo

modo, sendo coniventes
com a violência que impera
ao nosso redor ao gostarmos
de uma revista como esta. É
verdade que as histórias

acontecem num passado fic-

tício, mas a ESC ê uma pu-
blicação atual e, portanto,

exerce influência sobre
muitos jovens. Por isso,

acho imprescindível sermos
críticos, para que possamos
saber onde termina a ficção

e começa a realidade. Para
encerrar, espero que publi-

quem minha carta, pois
acho que esta seção não
pode se restringir apenas a

perguntas e elogios, deven-
do ser também um meio dos

MARCOS SANDRO LIRA
R. Padre Rolim, 69

58900-000— Cajazeiras— PB
Winston Churchill, primei-

ro-ministro da Grã-Breta-

nha durante a Segunda
Guerra, disse certa vez que
a história da humanidade
poderia ser contada através

de suas guerras. Exageros à
parte, não se pode deixar de
constatar que a cultura hu-
mana é violenta por natu-

reza, e cabe à civilização a
difícil tarefa de tentar apa-
ziguar esse instinto belico-

so que fez do homem —
uma criatura frágil, se com-
parada aos animais selva-

gens com que teve de con-
viver nos primórdios da His-

tória— a espécie dominan-
te do planeta. Pessoalmen-
te, não acredito que a vio-

lência estampada em revis-

tas, livros ou filmes influen-

cie pessoas a praticar atos
violentos. De qualquer for-

ma, fica aqui registrada sua
opinião. Marcos.

Sou leitor assíduo das publi-

cações da Abril Jovem, espe-

cialmente as do Conan. e te-

nho várias perguntas a fazer.

Antes, mando um abraço
para todos aí da Redação
pelo belíssimo trabalho rea-

lizado nas revistas do Cimé-
rio. Af vão as perguntas: 1)

Por acaso existe alguma
Graphic Marvel com Conan
ainda não publicada no Bra-

sil? 2) Doug Moench e Paul

Gulacy só produziram a Co-

nan em Cores 8? Quando ve-

remos mais desses excelen-

tes artistas? 3) Em ESC 101,

Conan narra a Kuchum suas

mais importantes aventuras,

e pelo menos três delas ain-

da não foram mostradas: o
encontro com Zukala, o pri-

meiro encontro com Thoth-

Amon na Nemédia, e o res-

gate da rainha Melissandra

de Makalet. Quando serão

publicadas?

ANDERSON F. BIAZIN
R. Visconde do Rio Branco, 30
13730-000 — Mococa — SP
Obrigado pelo abraço, An-
derson. Vamos às suas res-

postas: 1) Não. Todas as
Graphic Marvel estreladas
pelo Cimérioforam publica-

das no Brasil. 2) O único tra-

balho de Moench e Gulacy
com Conan foi mesmo a
CCOR 8. Mas você pode cur-

tir novamente a dupla na ex-

celente mini-sêrie Batman
vs. Predador II, nas bancas
este mês. 3) Tanto o primei-

ro encontro com Zukala
quanto oprimeiro vislumbre
de Thoth-Amon serão mos-
trados ainda este mês em
Conan - O Bárbaro n° 47. O
resgate da rainha Melissan-
dra foi apresentado muito
tempo atrás na revista Supe-
raventuras Marvel 11.

Sou colecionador e conan-
manfaco apaixonado desde
os primeiros números da
ESC, mas infelizmente nun-
ca vi uma carta minha publi-

cada. Em todo o caso, para-

béns pelo lindo trabalho que
estão fazendo com os mara-
vilhosos títulos de Conan.
ALEX IGOR S. MACEDO
Av. Maria A. L. de Azevedo, 281

O235O-00O— São Paulo- SP
Taí sua carta publicada,
Alex.

Meus sinceros parabéns a to-

dos na Redação pela publi-

cação de Rei Conan e Conan
- O Aventureiro, que vêm
preenchendo muitas lacunas

na vida do Cimério. E, por
falar em preencher lacunas,

estou contentíssimo com a

volta de Roy Thomas ao uni-

verso do Cimério. Quero
aproveitar também para pro-

testar veementemente contra

a opinião da leitora Priscila

Prisco, de Campos de Jordão
(SP). Em sua carta, publicada

em ESC 133, ela teve a au-

dácia de dizer que os dese-

nhos de Rafael Kayanan "são

péssimos" e que a arte do de-

senhista "continua no peni-

co". Isso é coisa que se diga

de uma arte maravilhosa,

que abriu a revista Conan -

O Aventureiro com tantos

detalhes e refinamento, num
estilo que consegue ser clás-

sico e, ao mesmo tempo, bár-

baro. Sinto muito, Priscila,

mas você precisa entender
um pouco mais de arte.

FERNANDO N. ARAGÃO
Rua da Mouraria, 2, ap. 101

40040-090— Salvador — BA
Taí registrada a opinião do
Fernando.

Sou fanático pelas revistas

do Conan, em especial pela
Espada Selvagem, mas gos-

taria de saber por que as his-

tórias estão indo de mal a

pior. A decepção é tão gran-

de que chego a ter vontade
de vender a minha coleçSo,

que mal comecei. A propó-
sito, por onde anda John
Buscema com seus traços

mágicos?
PAULO JOSÉ DA SILVA
R. Muçum, 5

08180-470— São Paulo— SP
Olha, Paulo, nós aqui na Re-

dação tentamos darsempre
o melhor para os leitores.

Mas você tem todo o direito

de não gostar e, inclusive,

expressar sua opinião em
público. Em todo o caso, a

ESC entra numa novíssima

fase a partir do próximo nú-

mero. Tente de novo. Conti-

nue com agente. Quanto ao
\

fohn Buscema, seus traba-

lhos continuam sendo pu-
blicados regularmente em
Conan Saga.

Cláudio Carina

Editor Hiboríano l
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Nas bancas este mês!
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