


TRÊS VIDAS PARA
UM DEMÓNIO

Conan e seu grupo de batedores

embrenham-se nas selvas pictas

a fim de ampliar o perímetro

do império aquilônto. Mas os

selvagens não estão nada

dispostos a colaborar com a

expansão. Argumento de

Chuck Dixon. Ilustrações de

Gary Kwapisz e Ernie Chon.
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PERGAMINHOS
HIBORIANOS

A página da iluminação!







































































































Os desenhos para a seção ARTE DO LEITOR
devem ser feitos a nanquim, no tamanho 18 x 24 cm.



HIBORIANI
/" 5^^^^ Por Crom, a ESC
w***^ 137 eslava ótima, começando

pela capa. A primeira história ficou

sensacional, ilustrada pelo grande Alcate-

na. Mas o mais surpreendente foi reencon-

trar a saudosa Bêlit numa aventura que vo-

cês já estavam nos devendo faz tempo. Para

finalizar, parabenizo a todos na Redação

pelo trabalho que estão fazendo na ESC.

Gostaria também de me corresponder com
conanmaníacos de lodo o Brasil.

PAULO ROBERTO DE O. BUENO
R. Angelino Ferreira, 146

1 K200-000— Itapetíninga— SP
Valeu. Paulâo.

E a segunda vez que escrevo para elogiar o

belíssimo trabalhoque vocês vêm fazendo nas

revistas hiborianas. Mas, deixando os elogi-

os de lado, gostaria que me respondessem as

seguintes perguntas: 1 ) Por que vocês demo-

ram tanto para publicar um desenho na seção

de cartas? Já faz um tempão que enviei al-

guns trabalhos, e até agora... nada. 2) Como
seria a Era Hiboriana se Conan não existis-

se? 3) Quando vocês publicaram o encontro

de Conan com Thor? 4) Vocês pretendem lan-

çaralgum outro encontro do Bárbaro com um
super-herói do presente?

DIMAS S. LUZ
R. Maneta Morrei ra, 80

45280-000— Iguaí— BA
Obrigadopelo "belíssimo trabalho", Dimas.

Vamos às respostas. I) É grande o número

de desenhos que recebemos, e infelizmente

dispomos de poucas páginas para publicá-

los. Por isso a demora. Porém, neste caso,

como vocêjá deve ter visto, estou llie dando

uma colherde ciiá e publicando um desenho

seu na página ao lado. 2) Podemos dizer que

se Conan não existisse a Era Hiboriana tam-

bém não existiria, pois, segundo Roy Thomas

em Bárbaros da Fronteira (ESC \00),Robert

Howard teria elaborado a Era Hiboríatm em
tomo do personagem. 3) O encontro de Co-

nan com o Deus do Trovãofoi mostrado em
Grandes Heróis Marvel n° 5 (1984). 4) Não
há outros encontros previstos.

Obstaria dc parabenizá-los pela

seção Pergaminhos Hiborianos.

* que proporciona a nós, leitores,

um espaço onde podemos expressar

nossos pensamentos, sejam eles funestos ou

não. Também quero salientar a oportunida-

de que lemos de nos corresponder com ou-

tros conanmaníacos. como foi o meu caso.

Através de Pergaminhos, encontrei um prín-

cipe cimério que veio até o meu reino e, jun-

tos, plantamos uma semente em um lugar

sagrado. Hoje meu príncipe encontra-se em
terras distantes, onde o frio não chega, en-

quanto eu vigio c espero pela aurora... Ad-

mito que me decepcionei com a ESC nos ú I-

timos tempos. Sou fã do Cimério há

incontáveis luas, mas algumas de suas his-

tórias têm sido mal desenhadas e até mesmo
apelativas. Porém, outras continuam com a

glória do meu amado Bárbaro. O que ocasi-

ona essa mudança de estilo? E poronde anda

o magnifico desenhista Earl Norem?

ALINE ARGOLLO PITTA
R. General Caldwell, 638, ap. 24

90130-050— Porto Alegre— RS
Você e seu príncipeplantaram uma semen-

te, Aline? Será que entendi bem? Vau...!A
mudança de estilo deve-se aos diferentes

artistas e argumentistas que Ilustram e es-

crevem as aventuras do Bárbaro. E o mag-

nifico Earl Norem continua fazendo algu-

mas de nossas capas.

Por Crom e Mitra, o que vocês fizeram com
a ESC 1411 Está péssima! A começar pela

capa! Até minha avó tem mais curvas do que

aquela mulher! E os desenhos do miolo não

mostram sangue nem cenas violentas. Afi-

nal, cadê o Alcatena? Ele deveria ser o dese-

nhista absoluto desta revista, pô!

JAERDES
Rua 85, casa 1 180, 4

a
etapa

60751-060— Fortaleza — CE
Puxa. sua avó deve estar emforma ainda,

Jaerdes.

Parabéns ao pessoal da Redação pelos

belíssimos trabalhos que nos tem apresen-

tado, revelando novos e talentosos artistas

no universo hiboriano como Kayanan c Al-

catena. Mas quero manifestar também mi-

nha insatisfação com as ESCs 133 ei34. A

idéia de mostrar um encontro entre o Bár-

baro e o puritano Salomão Kane foi ótima.

mas os desenhos de Colin MacNcil deixa-

ram a desejar. Agora, por favor, esclareçam

minhas dúvidas. 1 ) Por onde anda Alfredo

Alcala?Vocês têm novos trabalhos com ele?

2) Por que não republicam as histórias do

Cimério mostradas em HTV, SAM. HK e

CAI 3) Lendo a cronologia de Conan em
CB, fiquei sabendo que Sonja só se entre-

garia ao homem que a vencesse em com-

bate. Isso já aconteceu?

ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO
R. Gomes Carneiro, 49, ap. 501

22071-110— Rio de Janeiro— RJ
Parece que o Alcatena agradou a maiorpar-

te dos conanmaníacos. Isso é átimo, pois o

cara realmente é fera. Suas respostas: 1)

Alfredo Alcala vai voltar a aparecer em CB
57. 2) São muitas as cartas solicitando a

republicação dessas histórias. Infelizmente

ainda nãopodemos garantir nada, A lex, mas
não perca a esperança. 3) Não.

Sou conanmaníaco desde os oito anos,

quando meu pai comprava as revistas do
Cimério. Já enviei diversas cartas para vo-

cês, mas nunca tive a satisfação de ver uma
delas publicada. Mesmo assim continuo

lendo e admirando o belo trabalho que fa-

zem. Parabéns a todos.

NAGIB H. CHADIK CHAVES
Trav. Frei Gil de Vila Nova, 331

66017-190— Belém— PA
Taía sua carta publicada, Nagib.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

, Eis aqui uma grande oportuni-

t* dadepara quem quer aprender

a desenhar ou deseja aprimorar sua ca-

pacidade artística: o SENACde São Pau-

lo está ministrando cursos de História em
Quadrinhos, Caricatura e Carloon, Inici-

ação ao Desenho, Desenho Nível 1 e Ní-

vel 2. Se você estiver interessado, entre

em contato diretamente com o SENAC
do Tatuapé (tel. 293-9188) ou de Santana

(tel. 298-031 1). O código de área é 01 1.

PS
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' Quatro histórias

inéditas produzidas por

seus artistas prediletos:

John Buscema, Ernie

Chan, Pablo Marcos,
e muitos outros.
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