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NO COVIL DO
DEUS-LAGARTO

Acantonado em Forte

Tuscelan, o posto mais

avançado daAquilônia na

fronteira da Terra dos Pictos,

Conan encontra numa taverna

um homem que conta

estranhas histórias a respeito

de um tesouro perdido. E o

suficiente para colocar o

Cimério em busca de riquezas

ao lado de uma velha amiga.

Argumento de Charles Dixon

com ilustrações de Gary

Kwapisz e Ernie Chan.

3
PERGAMINHOS
HIBORIANOS

Este mês em dose dupla:

duas páginas para os leitores.
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pERGAMINH
Coleciono as revistas em quadrinhos da

Editora Abril desde a publicação da ex-

tinta Heróis da TV n"40 (cuja esplêndida

capa merece uma republicação na ESC).

E foi justamente com essa revista que tive

o meu primeiro contato com Conan. o

Bárbaro. Desde então, passei a colecio-

nar todas as revistas Marvel e também

DC. Com o passar dos anos, enjoei um

pouco dos personagens da Marvel, mas

continuei comprando as revistas do Co-

nan (tenho todas). Agora, quero deixar re-

gistrado o meu protesto pelo cancelamen-

to da revista Veríigo (que tinha histórias

fantásticas) e Justiceiro (que, na minha

opinião, deveria ter sido lançada colori-

da e em formatinho).

CLÁUDIO NOVAES
R. Rio Sambaiatuba, 144

11365-140— São Vicente— SP

Obrigadopor sua carta, xará. Quanto ao

seu protesto, vocêjá deve ter comprado

a mini-série Morte: O Grande Momento

da Vida, do selo Vertigo. Fique de olho

nas bancas, pois teremos mais duas mini-

series Vertigo ainda este ano: Bruxaria

(julho) e Santo dos Assassinos (outubro).

Venho por meio desta rogar-vos que me

elucidem acerca de algo que penso não

ser apenas do meu interesse, mas também

dos demais conanmaníacos que acompa-

nham esta sensacional revista. Nas Cró-

nicas da Nemédia é nos dito que a Era

Hiboriana teria se situado "entre os anos

quando os oceanos tragaram a Atlântida

e os anos quando se levantaram os filhos

de Aryas". Pois bem, então, por Crom,

digam-nos de uma vez por todas quando

(em que século) foi que se levantaram os

••filhos de Aryas"? Aproveito para vos

parabenizar pela elegantíssima revista

Conan - O Aventureiro.

RICARDO PALMA FERREIRA
Rua 25 de Abril, 33, 2

o Esquerdo

1885— Moscavide— Portugal

Obrigado pela carta de além-mar,

Ricardo. E vamos ver se conseguimos

responder a sua pergunta. Na verdade.

Robert Howard nunca entrou em deta-

lhes a respeito desses "filhos de Aryas ".

56 mas é razoável supor que estava se re-

ferindo aos arianos, que se deslocaram

das estepes a oeste do que hoje é conhe-

cido como Mar Cáspio para povoar a

Europa. Isso deve ter acontecido, segun-

do a cronologia hiboriana, por volta do

ano 8000 a.C.

É a primeira vez que escrevo para Per-

gaminhos Hiborianos e gostaria de para-

benizá-los pelo estupendo desenho da

capa de ESC 147. Quero também pedir

informações de como conseguir números

atrasados de Conan Saga e como fazer

uma assinatura da revista do nosso bravo

Cimério. Um grande abraço a todos e con-

tinuem com esse trabalho maravilhoso.

LUIZ OCTÁVIO S. DE OLIVEIRA
R. Firmino Sales, 115

37200-000— Lavras— MG
Valeu, Luiz Você pode obter até os seis

últimos números de Conan Saga na Dinap

(ver instruções no expediente desta re-

vista ). Os demais números, só consultan-

do o nosso Mercado de Shadizar ou pro-

curando em sebos. Infelizmente, a Espa-

da não tem assinatura.

Que Crom e Mitra me amaldiçoem se a

ESC não for a melhor revista que existe

na face da Terra. A vontade que eu tenho

é de me transportar para as páginas da

publicação e decepar algumas cabeças

junto com o Bárbaro. Parabéns pelo mag-

nífico trabalho! Ah, mas eu tenho algu-

mas perguntas: 1) Por que Bor'aqh

Sharaq não apareceu mais depois da ESC

n"80? Será que ele morreu mesmo, con-

gelado pelo olho místico de G*bhar

Rjinn? 2) Que idade tinha Conan quando

se tornou rei da Aquilônia? 3) Que ou-

tros títulos John Buscema assinou além

do Cimério?

FABIANO MAIA BRASIL
R. União, 427

94824-190— Alvorada— RS
É isso aí, Fabiano. Suas respostas: I)A

(in)conclusão do confronto entre Conan

e o pirata Bor'aqh Sharaq foi uma das

maiores mancadas da Marvel. amigo.

Eles simplesmente deixaram o cara lá

congelado e nunca maisfalaram nada a

respeito. Eolha que era um tremendo vi-

lão, que deveria ter sido melhor aprovei-

tado. Vai veracharam que era muito com- ,

plicado pronunciar o nome dele. 2) O
Cimério devia estar perto dos quarenta

anos quando subiu ao trono da Aquilônia.

3) O veterano John Buscema desenhou

Vingadores. Hulk. Thor e Surfista Prate-

ado, entre outros personagens.

Estou escrevendo pela segunda vez para

vocês e gostaria de esclarecer algumas

dúvidas que me atormentam todas as

noites: 1 ) A capa da ESC 51 é do Bóris

Vallejo, mas nos créditos vocês dizem

que é do Doug Beekman. 2) Vocês fala-

ram que a qualidade das capas iria me-

lhorar depois da ESC n" 100. mas acon-

teceu justamente o contrário. 3) Vocês

disseram que iriam republicar a ESC até

o final dos tempos, mas ela parou no n"

57 e eu estava louco para comprar a ESC

72, a única que me falta na coleção. Por

favor, eu imploro ajoelhado em 5.000

grãos de milho: me arrumem a ESC 72!

Bom, vou parando por aqui, afirmando

que a ESC é a melhor revista do Uni-

verso e que eu amo. adoro, venero, mato

e morro pelos desenhos do Jusko. Bóris.

Dorian, Beekman. Ovi, Julie Bell.

Norem e Bob Larkin.

DÊNIS XAVIER MARTINS
R. Antônio Sampaio, 1572

29730-000— Baixo Guandu— ES

Vamos tentar deixar suas noites mais

tranquilas. I ) Ponto pra você. Dênis. A

capa é realmente do Bóris — alguém pi-

sou na bola e colocou o crédito errado

no miolo. 2) Ponto pra nós. Dênis. A qua-

lidade de impressão das capas melhorou

muito a partir da ESC 100. Examine. S)

Infelizmente não foi possível continuar

republicando a ESC. Só posso recomen-

dar que você fique de olho no Mercado

de Shadizar. Faço votos para que consi-

ga arrumar sua ESC 72.

Adoro a revista do Bárbaro e admiro

muito a diversidade de títulos publica-

dos pela Abril Jovem. Parabéns. Estou

gostando muito das últimas edições da

ESC, com aventuras completas do Ci-

mério, sem intromissões de histórias de



outros personagens, como acontece com
Wolverine. em que só se aproveitam as

25 primeiras páginas. Agora, uma per-

gunta: Por que vocês não fazem uma his-

tória em que Conan enfrenta algum fei-

ticeiro e é lançado por uma magia ma-
ligna num mundo futuro, numa cidade

grande como Nova Iorque? Vocês não

acham interessante?

JOSÉ JAERDES DE OLIVEIRA
Rua 85, casa 1.180, 4" etapa

60751-060— Fortaleza— CE
Achamos interessantíssimo. Jaerdes. Só

que essa históriajáfoifeita e publicada

em Heróis da TV n° 43.

Embora eu seja conanmaníaco há muitos

anos. é a primeira vez que escrevo para

esta maravilhosa revista. Quero parabe-

nizar a todos na Redação pela Espada
Selvagem n" 142. Que maravilha! Por to-

dos os deuses! E a capa, como o Jusko

estava inspirado! Que Crom ilumine vo-

cês para que continuem a publicar esta

revista, que é uma verdadeira preciosi-

dade. Um forte abraço.

JOÃO CARLOS TEIXEIRA
R. Marciliano Teixeira, 122

33420-000— Confins— MG
Obrigado, obrigado. João. Só espero que

Crom apenas nos ilumine, e não nos

fulmine com um de seus raios.

Escrevo para manifestar minha indig-

nação com o que estão fazendo nas

HQs. A coisa está tão feia que antes

eu colecionava todas as revistas de su-

per-heróis Marvel/DC. mas atualmen-

te só compro a ESC. Isso porque um
monte de argumemistas incompeten-

tes estão estragando o universo Mar-
vel e DC. Eu sei que mudanças são

parte importante do universo dos qua-

drinhos, mas o que está acontecendo

é apelação. Se alguém comparar as

histórias atuais com as aventuras es-

critas nos anos 70/80. vai até achar

graça das "paródias" de hoje. Só es-

pero que isso não atinja Conan. pois.

quando as histórias não são produzi-

das pela dupla Roy Thomas/John

Buscema, elas perdem todo o brilho

do estilo hiboriano.

LUÍS RICARDO A. COUTINHO
R. Mearim, 49

26020-590— Nova Iguaçu— RJ
Taia sua opinião registrada. Ricardão. Mas.

com todo o respeito ã dupla Thomas/
Buscema. não acho que só as histórias (ou

adaptações) dos dois mantêm um Iwm ní-

vel. Quer alguns exemplos? O Demónio
Sombrio de Raba-Than (Michael Fleisher/

Val Mayerik em CS 4J; Irmãos (Jim Owsiey/

Andy Kuben em CS 51; ATumba das Visões

Perdidas (Dong Moencli/Mike Docherty em
CS 6J; Fantasia de Demónio (Don Kraarf

Dale Eaglesliam em CS 1): As Devoradoras

(Doug Murray/Rick Buckter em ESC 143>;

A Legião Perdida (Charles Dixon/Garv

Kwapisz em ESC I47j; O Poço da Morte

iCluirlcs SantinoA/al Semeiks em CB 40).

Tá bom ou quer mais? Issofalando apenas

de memória. Como se pode ver, existem ou-

tros limes que trabalham bem com o Cimé-

rio. além da dupla Tliomas/Buscema.

Sou leitor assíduo das publicações do Ci-

mério e possuo todas as revistas editadas

por vocês com histórias do Bárbaro. Por

isso, sinto-me à vontade para fazer algu-

mas criticas e dar algumas sugestões. A
qualidade do material vem caindo, alter-

nando uma edição boa com outra ruim.

em função de desenhos de qualidade

questionável. Por outro lado. isto pode-

ria ser revertido com a reedição das his-

tórias antigas do Bárbaro publicadas nas

décadas de 70/80.

EDSON ALVES DA SILVA JR.
Rua "O", n° 2566

26300-000— Queimados— RJ

Tenho uma sugestão: por que vocês não

republicam as histórias cimérias de SAM.
HTVe Capitão América ?

ANDERSON FERNANDO BIAZIN
R. Visconde do Rio Branco, 30
13730-000— Mococa — SP

Sou leitor e colecionador de revistas em
quadrinhos há 20 anos e já li gibis de edi

nheci Conan. o Bárbaro, pela Bloch, mas

essa editora não dava o devido respeito

ao Cimério. Agora eu gostaria de saber

da possibilidade de vocês republicarem

as histórias do Conan que foram edita-

das em Heróis da TV. Superaventuras

Mar\'el e outras revistas da década de 80.

MÁRCIO ZANIN
R. Aiarani, 17

03072-060— São Paulo— SP

Pois bem. conanmaníacos de todo o Bra-

sil, preparem-se! Atendendo a inúmeros

pedidos (as cartas acima servem como e-

xemplo). estamospreparando uma edição

especial apresentando as melhores histó-

rias do Cimério publicadas nas revistas

citadas. Finalmente. Aguardem mais de-

talhes nas próximas seções de cartas.

Cláudio CarinaT " ' *~ v ju ii gium uc tui- (_ Klna li' k. urina

toros como Ebal. RGE. Bloch. ele. Co- Editor Hiboriano. orgulhoso pelo n' 150!

Escreva ^PERGAMINHOS HIBOR1ANOS: Rua Bela Cintra. 299 -São Paulo -SP- CEPO 141 5-000. Queremos esclarecer
suas dúvidas e saber sua opinião sobre nossas revistas. Coloque na sua correspondência os dados abaixo, e lembre-se: todas as
cartas são lidas pelos editores, mesmo as que não são respondidas nas revistas. Seu nome Data de

_ Endereço (rua. n°, bairro, cidade, estado e CEP) Tel. (DDD) Coloque
data de nascimento de seu pai ou responsável para que possamos informá-lo de outros lançamentos da Editora Abril. Atendimento
-o leitor pelo telefone: 0800-13O477 (ligação gratuita), de 2" a 6'. das 9 às 18 horas.
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