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A LEGIÃO PERDIDA
Quando a mais poderosa legião

aquilônia desaparece

misteriosamente na Terra dos

Pictos, Conan é mandado com
um punhado de homens

numa missão suicida

para descobrir o que poderia ter

acontecido com o invencível

destacamento.

Um épico escrito por Charles

Dixon, ilustrado

por Gary Kwapisz e Emie Chan.
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PERGAMINHOS
H1BOR1ANOS

Opiniões, polémicas e

dúvidas dos leitores.







































































































Quero começar

dando os parabéns a to-

dos que ("azem esta maravilhosa

revista, principalmente ao trio Roy Thomas,
John Buscena e Emie Chan e a esse génio

recente chamado Alcatena. Mas estou es-

crevendo também para fazer algumas críti-

cas, pois as capas das aluais edições da ESC
estão podres— com exceção da ESC 142.

Parabenizo também Conan - O Bárbaro,

Conan Saga e todas as demais revistas do
nosso mais querido Cimério.

RODRIGO VIEGAS VIEIRA
R. Paissandu, 155, ap. 901

22210-080— Rio de Janeiro— RJ
Ficam aqui registrados seus elogios e suas

críticas. Rodrigo. Vamos ver o que o próxi-

mo leitor tem a dizer.

Saudações, amigos. Escrevo para elogiar os

útimos trabalhos realizados na Espada Sel-

vagem de Conan e nas outras revistas do
Cimério. Além de roteiros magníficos ede-

senhos espetaculares. dou destaque às ca-

pas, que estão sensacionais. Só tenho três

sugestões a fazer por que vocês não falam

mais sobre os desenhistas das capas da

ESC! Acho que apenas a menção do nome
do autor não é suficiente para saciar a curi-

osidade dos leitores. Gostaria também que

os pósteres publicados pudessem ser des-

tacados sem danificar a revista. E. por fa-

vor, voltem com o antigo logotipo de Per-

gaminhos Hiborianos. O que está saindo

atualmente é muito sem criatividade.

MICHEL FABIANO C. GOMES
R. 20 de Setembro, 3.426

95020-450— Caxias do Sul— RS
Como vocêjá deve ter notado, a ESC está

com um grande problema de falta de es-

paço. Michel. Por isso fica difícil acres-

centar biografias e outros tipos de maté-

rias. Quanto aos pósteres destacáveis,

vamos tentarfazer isso. sempre que pos-

sível. Concordo que o antigo logotipo de

Pergaminhos era muito bonito, mas infe-

lizmente tinha um defeito grave: ocupava

muito espaço e reduzia o número de car-

tas publicadas na edição.

Certo dia, por pura curi-

osidade, resolvi dar uma
olhada numa pilha de ro-

mances que minha mãe
havia pegado emprestado

numa biblioteca da cida-

de. Mas o que isso tem a

ver com o que normalmente

os leitores têm escrito para esta seção? Eu
explico. Já estava colocando os livros no

lugar quando observei a ilustração da capa

de um deles: a assinatura era de Bob
Larkin. presença marcante em diversas

capas desta revista (ESC 3. 6, 15. 53, 70,

71. 115...). Seria este trabalho de Bob
Larkin uma obra esporádica ou ele, assim

como outros artistas, ilustra também ca-

pas de best-sellers. cartazes para filmes,

livros e coisas do género? P. S.: Aumen-
tem o número de páginas da ESC.
ANDERSON FERNANDO BIAZIN
R. Visconde do Rio Branco, 30
13730-000— Mococa— SP
Não se trata absolutamente de uma obra

isolada. Anderson. Todos esses ilustrado-

res que desenham capas para a Espada tra-

balham também para outras publicações,

como as que você menciona. Quanto ao seu

P. S., aguarde a sensacional edição especi-

al da ESC n" 1 50. Agora, chega defalarde
capas e copistas.

Venho pela enésima vez pedir-lhes — por

Crom, pela espada flamejante de Dagon,

pela ira dc Erlik c pela pança de Ymir —
que publiquem minha carta! Já mandei tan-

tas... Bem. deixando dc lado os lamentos,

vamos ao que interessa: I ) Haveria a possi-

bilidade (nem que fosse remota) de publi-

carem novamente as duas quadrinizações r

dos filmes do Conan? 2) Vocês não poderi-
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am publicar os desenhos das mulheres mais

importantes da vida do Cimério? 3) E que

tal um novo superpôster do Cimério. desta

vez desenhado por Bóris Vallejo ou Bob
Larkin? Obrigado pela atenção e por esta

maravilhosa revista que acompanho há qua-

se dez anos. Que Mitra e Ishtar os ilumi-

nem e os mantenham longe dos zuagires.

ROGÉRIO C. CARVALHO
Rua dos Mercedários, 39
04859-150— São Paulo— SP
Rogério, com tantas divindades invocadas,

achamos melhor publicar sua carta, sob

peiux de ardermos todos no Arallu. Agora,

ao que interessa: l ) Sim, existe a possibili-

dade desta republicação, e talvez nem seja

tão remota assim. 2) As mulheres mais im-

portantes da vida do Cimério jáforam re-

tratadas — e parcialmente biografadas —
na Revista-Pôster n° 2, publicada em 1993.

3) Por enquanto não temos planos para uma
nova revista-pòster. Obrigado pelas bên-

çãos de Mitra e Ishtar. E vamosficar longe
dos zuagires, pode deixar.

Amigo Cláudio Carina: entendo ter direito

de resposta por ter tido minha opinião des-

respeitada pelo leitor Mareei Ponchon em
ESC 143. Como nunca escrevi para Perga-

minhos criticando leitor algum, quero di-

zer que o Mareei não soube respeitar a opi-

nião de outros leitores, entre os quais estou

incluído, que criticaram as histórias de Co-
nan desenhadas por Colin McNcil e Alca-

tena. Sinto-mc na obrigação de aconselhar

o ilustre conanmaníaco a procurar o quan-

to antes um bom oculista.

NÍLSON BARROS NETTO
R. Santos Dumont, 149

97543.530— Alegrete— RS
Foi dado o seu direito de resposta, Nilson.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

Sou editor do fanzine Formulário Continuo

e estou enviando um exemplar da edição n°

4. Solicito que a capa seja mostrada em sua

revista, já que a ESC vem há algum tempo
fazendo um excelente trabalho de divulga-

ção dc zines.

ANTÔNIO LVÍZ RIBEIRO
Caixa Postal 14.606

22412-970— Rio de Janeiro— RJ

FORMULÁRIO
CONTÍNUO

HQ - CINE - FANTASTIC TV

DICKTRACY
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Mais de cem páginas
de quadrinhos e uma

das melhores
aventuras de Conan
dos últimos tempos!
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Nas bancas este mês!
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