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Roy Thomas, nas páginas 20 a 22 dessa

edição, antecipa na vida do Cimcrio algo

que ele só descobriria ires décadas mais

(arde: a função do bastão mágico empu-

nhado pelo hiperbórco que o ataca. Con-

fira isso nos dois últimos quadrinhos da

página 35 de Rei Conan n" I Outra coi-

sa: na seção de cartas dc ESC 145 houve

um exagero por parte do leitor João Pau-

lo Matedi Alves. Dc falo. o Conan dese-

nhado por Rafael Kayanan é menos cor-

pulento do que. por exemplo, o do John

Buscema. Mas isso não é motivo para ele

considerar aquele Cimcrio "um Conan

raquítico e desnutrido" — uma opinião

um tanto radical por parle de um leitor

que pareceu ter também apreciado a arte

do Rafael. Embora John Buscema. Ernic

Chan e outros desenhistas sejam mais fi-

éis à compleição idealizada por Howard.

conanmanfaeos como João Paulo c

Priscila Prisco (ESC 133) não deveriam

se prender única c exclusivamente á ideia

fixa de um Conan corpulento. Espero que.

com a magníllca arte de Barry Smith —
um dos inspiradores de Rafael Kayanan

— na CB 55, a opinião deles e dc outros

leitores tenha mudado um pouco.

FERNANDO NEESER DE ARAGÃO
Rua da Mouraria, 2, ap. 101

40040-090— Salvador— BA
Fica aqui registrada sua opinião, Fer-

nando. Mas. quanto ao bastão, acho que

os quadrinhos que você menciona não

deixam assim tão claro que Conan não

sabia das características daquela arma.

Inclusive o própria Conn avisa o pai para

tomar cuidado com o bastão mágico,

como se ele mesmojá conhecesse o peri-

go representado pelo objeto.

Há algum tempo eu andava pro-

curando uma revista com muita

violência, mulheres lindas, sangue

c ação. Encontrei tudo isso e mui-

tas outras qualidades nas revistas

CB, ESC e CS. Mas. como sou co-

nanmaníaeo há pouco tempo (ape-

nas um ano), lenho muitas perguntas a

fazer e gostaria que me fossem respondi-

das: I > O encontro dc Conan com o Ca-

pitão America já foi publicado? 2) Rei

Kull. Sonja. Zula e Conan já livcram al-

guma avcniura junlos? 3) A história con-

tada em CB n" 50 sobre a morie dc Co-

nan é a verdadeira? 4) A morte de Sonja

já foi publicada? Em que edição?

EDUARDO R. A. BASTOS
R. Bramanlino, 47A, casa 02

04548-030— São Paulo— SP
Vamos às suas respostas, Edu: 1 1 Esse

encontro aconteceu em Capitão América

n" 130. 2) Conan e Sonja encontraram-

se com o Rei Kull em duas ocasiões: na

história Encontro de Reis (ESC 41) e em
Guerreiros do Tempo (Graphic Marve! n°

1 5 J. mas em nenhuma das duas ocasiões

Zida estava presente. 3} Toda a saga con-

tada cm CB 48 a 50 é tuna versão alter-

nativa da juventude do Cimério. como

fica claro nas últimas páginas de CB 50.

4) Não. a morte da guerreira hirkaniana

nunca foi mostrada.

Quero agradecer à Editora Abril peio

profissionalismo c consideração para com
os leitores. Saibam que acima dc tudo

respeito e admiro o trabalho dc vocês e

sei que fazem o melhor que podem. Mas

a atual fase das revistas do Cimério... es-

tou decepcionado. Algumas histórias che-

gam a ser patéticas, lanio cm arte quanto

em argumento e roteiro. Sc Crom. em sua

indiferença, se imporlassc com isso. es-

taria mandando trovões. Concordo com

o leitor João Marcelo M. Dellias (ESC

140) quando ele diz que o que airai nas

aventuras do Cimério é jusiamcnic o elo

que essas aventuras mantêm com a reali-

dade. Espada, intriga c magia é o que vos

peço, não Devorador de Almas, monstros

agouremos ou Bruxa do Tempo. Agora,

vamos ã minha dúvida. Em ESC n" 36, a

ex-editora Lucrécia dc Barros Freitas cita

uma suposta criação de Howard: Almuric.

Já fiz essa pergunta cm outra ocasião c

não obtive resposta. Esclareçam -me. por

favor, quem c cslc personagem?

CLARCK DUQUE GOMES
R. Joana D'Arc, 355

27283-340— Volta Redonda — RJ
Obrigado pela carta e pelas opiniões

(mesmo que críticas), sr. Kent. Ou me-

lhor. Clarck. Quanto à sua dúvida: O
boxeador Almuric foi um dos persona-

gens criados por Roberi Howard antes

de Conan. Suas históriasforam publica-

das no magazine Wcird Tales.

Olá. fãs da Espada Selvagem de Conatú

Eu adoro esta rcvisia. pois apresenta uma

ane muiio diferente das revistas dc ou-

tros heróis. Gostaria que a Editora Abril

apostasse mais na ESC aqui em Portu-

gal. Um abraço a lodos da Rcdação.

CARLOS JOSÉ L. DA SILVA

Bairro Fundação Calouste Gulbenkian

Lote Y. n° 2

Alfange 2000— Santarém— Portugal

Muito obrigado pela carta. Carlos.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

CUUSO DE QUADRINHOS

jiOfanzine Invasor Comix montem há três

anos um curso de história em quadrinhos

na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O curso se divide em dois estilos: super-

heróis e infantil. Com duração de 12

meses prorrogáveis, o curso custa

R$ 37,00por mês. Mais informações pelo

telefone (0246) 65-4827 com Giorgio

Galli Neto, ou escrevendo para av.

i. 163, loja 3. CEP 2S970-(HK).
K

em Araruama. RJ
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NA REESTREÍA DO PRIMEIRO FILME DA TRILOGIA,

SAI ESTA SENSACIONAL MLNI-SÉRIE EM QUADRINHOS

LRA NAS ESTRELAS

WARJT
IIVIPÉRIO DO IVAAL

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

fielmente os heróis, as naves e os planetas

deste clássico fantástico da ficção científica!

Mini-série em 3 edições. Formato americano.

A CONTINUAÇÃO
INÉDITA DA
GRANDE SAGA
DOS CINEMAS!

Nas bancas. Não perca!
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http://new-yakult.blogspot.com/




