
..... A ESPADA SELVAGEM DE

CONAN

fS7/ i|



A ESPADA SELVAGEM DE

A MALDIÇÃO
DOS ETERNOS
Percorrendo as geladas

Montanhas Kezankianas, a

caravana de Tem — um
guerreiro e feiticeiro cimério

amigo de Conan— é

subitamente cercada por

assassinos cadavéricos.

O que se segue é uma
história de violência, paixão,

lealdade e ilusão escrita por

Jim Owsley e ilustrada por

Michael Docherty e Fraja Bator.

3
PERGAMINHOS
HIBORIANOS
O porto seguro dos

leitores que navegam em
mares de dúvidas.
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Ames de qualquer

coisa, gostaria dc agradecer

aos editores dus revisias do Cimério. Em
seguida, quero dizer que sinto muito quan-

do alguns leitores, scin o menor gosto, es-

crevem para um espaço tão importante

quanto as seções dc cartas única e exclu-

sivamente para perder tempo dizendo que

os desenhos e as histórias de Conan são

horríveis. Essas pessoas não deviam es-

crever, deviam simplesmente parar de

comprar as revistas, o que tornaria mais

fácil encontrá-las nas bancas. Acho que

elas nunca leram as aventuras de Conan

com o coração, mas sim com o senso crí-

tico pronto para delatar insignificâncias e

fazer observações infundadas a revistas

editadas por uma equipe dedicada, que

nos proporciona todos os meses momen-

tos de fantasia.Tenho a mais absoluta cer-

teza dc que vocês não vão se deixar levar

pelos leitores dessa espécie. Espero que

continuem fazendo esse belíssimo traba-

lho, pois, se algumas pessoas acham Co-

nan "horrível", outras vêem nele o único

herói que não precisa de superpoderes

para ser super. Um grande abraço de uma
conanmaníaca a todos vocês que tornam

possível essa maravilhosa viagem ao

mundo mágico da Era Hiboriana.

PATRÍCIA NUNES PEREIRA
Rua da Penha, 89

12300-000— Jacareí— SP
Ê isso aí. Patrícia! Mostra pra eles!

Amigo Cláudio Carina: sendo fã incon-

dicional das suas revistas, c após escre-

ver várias vezes para Manuscritos da Cl-

méria sem ter tido ainda a honra de ter

uma caria minha publicada, gostaria de

ser contemplado com a publicação desta

missiva. Desta vez quero elogiar a ESC
n" 140, que traz. uma capa espetacularmen-

tc desenhada por Dan Brercton c uma

aventura magnificamente ilus-

trada por Geof Isherwood. Por

fim, tenho duas perguntas: 1)

Quando serão republicadas as his-

tórias do Cimério contadas em
Heróis da TV e Superavemuras

Marvell 2) Existe alguma aven-

tura do Bárbaro produzida cm 3D?

NELSON BARROS NETTO
R. Santos Dumont, 149

97543-530— Alegrete— RS
Pronto, você acaba de ser contemplado

com a publicação de sua missiva, Nelson.

Nós é que nos sentimos honrados com as

suas cartas. Vamos às respostas: I) São

tantos os leitores que nos escrevem pe-

dindo a republicaçÕO das aventuras do

Cimério às quais você se refere que exis-

te uma boa possibilidade de lançarmos

uma edição especial atendendo a esses

pedidos. 2) Não.

Venho através desta reclamar do editor da

ESC e da CB, pois na sua Cronologia de

Conan nos Quadrinhos ele está contanto

tudo o que vai acontecer! Desse jeito eu

não vou precisar mais comprar as edições

que estão para sair. pois já vou estar sa-

bendo tudo o que vai ocorrer com Conan

e seus companheiros. Este editor está

muito enfeitiçado ou está maluco. Um
abraço.

DAVID DRUIZ DA SILVA

R. Dias da Silva, 60

09172-600— Santo André— SP
Calma. David. A Cronologia só dá uma
pequena amostra do que vai acontecer

nas aventuras a serem publicadas. A ma-

neira como as coisas acontecem — o cli-

ma, a sequência dosfatos e a própria arte

— é muito mais importante. Pode conti-

nuar comprando nossa revista, sim. E a

propósito: eu não estou enfeitiçado. Ma-
luco... talvez um pouco, mas não mais do

que o aceitável em todo mundo.

Estou escrevendo pela primeira vez para

elogiar o magnífico trabalho realizado cm
Conan - O Aventureiro e na saga A Ori-

gem Jamais Contada de Conan, o Bárba-

ro. Gostaria que os desenhistas Rafael

Kayanan e Gary Hartle continuassem de-

senhando nas páginas do Bárbaro do Nor-

te. Mas também gostaria dc esclarecer

uma dúvida: em CNA n" I, são os clãs

unidos da Ciméria que acabam com a for-

taleza aquilônia de Venarium. Já em CB
n°49, é o aesir Jorrma que destrói o forte.

Afinal, qual das versões é a verdadeira?

GUILHERME ROSIN
Rua 2.850, n° 150, ap. 203

88330-000 — Balneário Camboriú —
SC
Vale a versão de Conan - O Aventureiro.

Guilherme. A origem do Bárbaro contada

em CB 48 a 50 é uma versão alternativa.

Em primeiro lugar, parabéns a todos pelo

material dc ESC, CB c CS. Mas ao editor

hiboriano Cláudio Carina eu só tenho que

"agradecer" por nunca ter publicado uma
cana minha (duas para Pergaminhos e

uma para Manuscritos). Então, você nem

precisa dizer que não vai com a minha

cara porque isso está escrito na sua testa.

DIOMAR FERREIRA DE SOUZA
R. Embiry, 43

06823-190— Embu — SP
O que é isso, Diomar? Complexo de per-

seguição ou chantagem emocional? Sefoi

chantagem, deu certo. E tai a sua cana

publicada.

Estou escrevendo para expressar minha

opinião sobre as revistas do Cimério. que

estão indo de ma! a pior. Quando teremos

novamente sagas como as de Imhotep. o

Devastador de Mundos, mostradas em
ESC e em CB"! Quero comentar também
a opinião do leitor Fernando Nieser

Aragão, publicada em ESC 136. dizendo

que Rafael Kayanan é um grande dese-

nhista. Eu não discordo, mas o Fernando

deve admitir que ele desenha um Conan
raquítico c desnutrido.

JOÃO PAULO MATEDI ALVES
R. Esmeralda, 658

29146-760— Cariacica— ES
Tai a opinião do João Paulo.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano
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FINALMENTE, O SONHO DE TODO FÂ
DE SUPER-HERÓIS VIRA REALIDADE!

O SEU
SONHO!

© DC COMICS. INC © MARVEL ENT. GROUP. INC.

Prepare-se para se divertir como nunca,

assistindo de camarote à decisão do destino

de dois universos!

Todos os heróis da DC e todos os da Marvel

num torneio de campeões definitivo e arrasador.

agora, raie rvoo;
Mini-série em 4 edições. Formato americano.

Jlianças Profanas
LANTERNA VERDE & SURFISTA PRATEADO
Uma edição especial que, além de ser um épico, apresenta o prelúdio de

DC VERSUS MARVEL, o maior confronto de todos os tempos!

História completa e inédita. Formato americano.

MALGAMA
NASCE UMA NOVA GERAÇÃO DE HERÓIS
No decorrer das grandes batalhas de DC VERSUS MARVEL,

surge um terceiro universo, mesclando características dos outros dois.

Mini-série em 4 edições.



JloMEM-4)OMEM-HRANHA
NOVA E REVOLUCIONÁRIA FASE ARACNÍDEAI

TEM INÍCIO A SAGA DO CLONE E
SURGE O ARANHA ESCARLATE!

Uma avalanche de acontecimentos

vai mjdar o mundo do Homem-Aranha

para sempre. Não perca!

Duas revistas totalmente

interligadas, agora, com
100 páginas cada uma!

j o Melhor de Wolverine
y A reprise que todos os leitores aguardavam:a saga

| de Wolverine no Japão, ao lado de Maríko e também
o

l na companhia de Kítry Pryde.

Edição especial. 228 páginas.

RANDES Heróis IDarvel
HOMEM DE FERRO COMANDA
A FORÇA-TAREFA

Acompanhe a formação e a primeira aventura de uma

nova superequipe!

Edição especial com capa dupla.

^3



NA REESTREIA DO PRIMEIRO FILME DA TRILOGIA, SAI ESTA MINI-SÉRIE SENSACIONAL!
TM8.© 1997-LucaslilmL1d.

UERRA
IMPÉRIO DO MAL

HasÍstiRELAS

Uma nova aventura, completamente

inédita, revelando o destino dos famosos

personagens após os eventos do último filme

da série STAR WARS.

A continuação nunca filmada da grande saga

dos cinemas, com desenhos que retratam

fieimente os heróis, as naves e os planetas

deste clássico fantástico da ficção científica!

Mini-série em 3 edições.

Formato americano.

Co OC COMICS. INC S> MARVEL ENT, GROUP INC Íator X

0 Universo X cresce e ganha uma nova revista, trazendo

aventuras imperdíveís de Cable, X-Force e dos

estreantes Geração X e o personagem X-Man.
Nova revista mensal

mWvE|J7
132 páginas de quadrinhos reunindo os personagens que

fizeram a história da Marvel, os heróis que conquistaram

você: Hulk, Capitão América, Demolidor, Justiceiro,

Motoqueiro Fantasma e muito mais!

Nova revista mensal.



TMAN
O CAVALEIRO DAS TREVAS

A obra premíadíssima que mostrou ao mundo um Batman

sombrio e realista, e que mjdou radicalmente a forma de

se criar histórias em quadrinhos com heróis.

Agora, em reedição especial, com as

capas originais!

Mini-série de luxo em 4 edições.

Formato americano.

VIOLADOR
0 grande inimigo de Spawn estréia sua própria mini-série.

Uma história surpreendente, escrita pelo genial Alan Moore.

Mini-série em 3 edições.

Formato americano.

IORTE:
O GRANDE MOMENTO DA VIDA
Uma história especial, apresentando a personagem Morte, conhecida no

universo de Sandman, o Mestre dos 5onhos.

Roteiro de Neil Gaiman, com arte espetacular de Chris Bachalo.

Mini-série em 3 edições.

Formato americano.

TODOS ESTES LANÇAMENTOS ESTARÃO NAS BANCAS NOS
MESES DE MARCO E ABRIL FIQUE DE OLHO E DIVIRTA-SE!
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