


OS ANÕES ASSASSINOS
DA STYGIA

Aprisionado em uma ilha próxima

à costa stígia, Conan é obrigado a

aceitar a missão de encontrar

e matar Parmek Da'an, um
ambicioso feiticeiro, cuja

capacidade de transferir sua

essência vital de corpo para

corpo o torna praticamente

invencível. Ação total trazida a

você pelo roteirista Michael

Fleisher e pelos ilustradores Val

Mayerik e Vince Coltetta.
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PERGAMINHOS
HIBORIANOS

Onde os leitores se manifestam.
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VICENTE LUIZ R. ALEXANDRINO - FORTALEZA - CE
Os desenhos para a seção ARTE DO LEITOR devem ser feitos a nanquim, no tamanho 18 x 24 cm.



HIBORIANOS

Um sonho que parecia ter desaparecido nas

brumas do esquecimento emerge das trevas

e se toma realidade: Bêlit. a Rainha da Costa

Negra, retomou! Mitra! Ver Bêlit de novo nas

páginas da Espada foi simplesmente

maravilhoso!'As maneiras selvagens, os olhos

faiscantes.a beleza de seu corpo, o brilho dos

seus cabelos negros, a estonteante fascinação

que ela provoca, tudo isso é como um sonho

causado pelo lótus negro. Bêlit trouxe a paixão

de volta às paginas da ESC.Vida longa a Bêlit!

Foi muito bom também saber que o

nascimento e infância do Bárbaro seriam

mostrados na nova fase da CB. Finalmente os

espaços em branco do passado do Cimério

estão sendo aos poucos preenchidos. Ah,

excelente o trabalho de Barry Smith em CB

47. Uma edição realmente bárbara!

OSVALDO M. DE OLIVEIRA
BK 8

1
, Rua 06, casa 60, conj. I2HC

72890-000- Novo Gama—GO
Fcíou, Osw/do.

Primeiramente gostaria de parabenizá-los

pelas excelentes A Espada Selvagem de Conan

e Conon - O Bárbaro. Assim como a maioria

dos leitores, sou conanmaníaco e cole-

cionador das revistas do Cimério. Mas até

hoje nenhuma carta minha foi publicada {com

exceção do concurso das capas.no qual meu

nome foi citado). Quem sabe vai ser desta

vez. Na minha opinião, Colin MacNeil foi o

pior desenhista que apareceu nas páginas da

ESC. Infelizmente, vocês estão jogando os

leitores uns contra os outros quando publicam

uma critica e dizem: "Está dado o recado".

Nisso, desaba uma tempestade de cartas

querendo "decepar'" o coitado que fez a critica.

A resposta a uma critica deveria ser dada por

vocês, pois o objetivo da revista é unir os

leitores ou. pelo menos, respeitar suas criticas.

CLAUDINE! PEREIRA DA SILVA

R. Dr. Avelino Júnior, 1 19

1 2700-000— Cruzeiro— SP
A divergência de opiniões não levo neces-

sariamente ò desunião ou ao conflito, Qaudinei.

Como você mesmo deve ter visto, vários leitores

se manifestaram a favor de Colin MacNeil. Esta

coluna simplesmente registra, imporcia/mente.

os opiniões enviados aqui para a Redaçõo. E, no

coso de MacNeil, mesmo que ele não seja,

digamos, um grande artista, nós não poderíamos

jamais deixar de publicar um encontro tão

momentoso quanto o de Canan com Salomão

Kane, dois dos príndpab personagens criados

pelo escritor Robert E Howard.

Antes de tudo, quero logo cumprimentar a

Redação por nos proporcionar todos os

meses uma viagem a este universo hiboriano

que mistura o místico e o bárbaro, fazendo-

nos navegar por mares perigosos, embrenhar

por florestas que parecem infindas, cruzar

desertos escaldantes, participar de batalhas

sangrentas, tudo isso sem nos custar uma gota

de suor, apenas utilizando a nossa imaginação.

Já que estou elogiando, achei as capas do Earl

Norem das edições 128, 129 e 130 sim-

plesmente demais! Agora, algumas perguntas:

Vocês têm alguma previsão de "re-reedição"

dos primeiros números da ESC? Por que

algumas edições não têm Pergaminhos? Será

por falta de cartas?

RODOLFO E. MADUREIRA FILHO

R. Jardim Vera Cruz, 905, IAPI

40340-590— Salvador— BA
Obrigado por suas palavras, Rodolfo. Suas

respostas: No momento a Abril jovem não tem

píonos de reeditar a ESC. Se suo cofeção não

está completo, tente conseguir os números que

faltam em sebos ou na seçõo Mercado de

Shadizar. publicada, sempre que possível nesto

pagino. Quanto o Pergaminhos, esta seção só

não é publicada quando não há espaço na revista,

jamais por fofta de cortas.

É com grande satisfação que escrevo para

vocês. Sou leitor assíduo da ESC. e fiz uma

aposta com a teimosa da minha mãe. Eu disse

que os povos primitivos citados na revista

realmente existiram, bem como a Era

Hiboriana. aproximadamente 10.000 anos a.

C. Gostaria que vocês publicassem minha

carta e resolvessem essa dúvida que perdura

há muito tempo. Continuem assim, pois a ESC

é ótima, principalmente quando podemos

apreciar os desenhos do mestre Alcatena.

EUDO GILBERTO FERNANDES
R. Manoel Cesário Franco, 61

3 1 530-030— Belo Horizonte— MG
Bem, Eudo, a teimoso da sua mãe ganhou. Embora

muitos dos povos atados no ESC tenham realmente

existido, em outros épocas e em outros contextos,

a Era Hiboriana é puro fruto da imaginação de

Robert Howard, criador deste universo que você

tonto curte. Pode pogar o oposto.

Sou quadrinista e co-editor do fanzine

Hiperespaço e, como em números recentes

de A Espada Selvagem de Conan vocês têm

prestigiado fanzinistas e artistas amadores,

solicito-lhes também uma oportunidade de

divulgar o nosso trabalho. Sou colecionador

da ESC desde o primeiro número e considero

a revista uma das melhores obras em
quadrinhos publicadas no Brasil. Certo de sua

"força", antecipo meus agradecimentos.

JOSÉ CARLOS NEVES
Caixa Postal 477

393 1 0-970— Montes Claros— MG
Está dado o seu recado, josé.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

merpkdom smxdizxh.

Estou vendendo as duas quadrinizações dos

filmes do Bárbaro a R$ 20.00 cada uma.Vendo

também o Almanaque de Conan - O Bárbaro n°

3 por R$ 5,00.

ODAIR REINOSO
R. Bartolomeu Bermejo, 341

02565-000— São Paulo— SP

Estou querendo comprar os seguintes números

da ESQ43, 62, 90, 101, III, 114 e f/5.

ANDRÉ LUIZ PEREIRA
R.Antônio de Antoni, 84

08450-490— Sâo Paulo— SP

Escreva para PERGAMINHOS HIBORIANOS; Rua Belo Ontra, 299 - SSo Paulo -SP -CEP 0141 5-000. Queremos esclarecer suas dúvidas e saber sua opinião sobre

nossos revistas. Coloque na sua ccxrespondèncía os dados abaixo, e lemore-se: todas as cartas soo lidas pelos editores, mesmo as que noo sao respondidas nas

revistas. Seu nome Data de nasc Endereco (rua, n°, baiiro, cidade, estado e CEP) Tel. (DOO) Coloque

tarr^mor>on^ec^cterk9samentodeseu c^i cu resporeovel para que possamos infcm^tocte outrem larvjarrierrtos da EditofaAbnl. Atendimento oo leitor pelo

telefone-, 0800-130477 (lisacao gratuita, de 2" a 6*, das 9 as 18 heras).



e VOLTfl DE ZUKfILfL.

...E OUTRfiS
fiVENTClRfiS INÉDITAS!

Três histórias espetaailares

no melhor estilo hiboriano!

flção ininterrupta em 116

páginas de quadrinhos!

Nas bancas este mês!
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CONAN ALIADO
>, A ZUKALA!
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INACREDITÁVEL!

CONAN É OBRIGADO A

AUXILIAR UM DOS SEUS

PIORES INIMIGOS:

O MAGO ZUKALA.

l

E MAIS: O BÁRBARO EM OUTRAS DUAS
HISTÓRIAS CLÁSSICAS E INÉDITAS!

NAS BANCAS. NAO PERCA!
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http://new-yakult.blogspot.com/




