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PERGAMINHOS flIBORIANOS

Há sete anos me tornei uma fiel leitora

hiboriana e pretendo continuar acompa-
nhando as magníficas aventuras do Cimé-
rio pelo resto da minha vida. Sem esse

mundo fantástico, iluminado pela presen-
ça do Bárbaro bronzeado, acredito que a
vida de muitos conanmaníacos seria um
tédio. Afinal, para nós, Conan não é ape-
nas um desenho fictício numa folha de
papel, mas uma fonte de inspiração de
força e determinação que nos transporta
para outro mundo. Mas quero aproveitar

para criticar os terríveis desenhos de
Alcatena em ESC nB 1 39, onde Conan apa-
rece com as feições completamente dis-

torcidas. Esse cara deveria fazer desenhos
para capa de disco de heavy metal, aí sim
ele iria se dar bem.
LUCIANA MORAES DE PAULA
R. Travessa Amon, 8
05814-120 — São Paulo — SP
Obrigado pela sua carta, Luciana. Quan-
to à sua opinião sobre o Alcatena, são
muitos os leitores que discordam de você.

Como por exemplo...

A ESC na 148 está ótima, começando
pela capa e completando com a história,

que estava espetacular, digna de todos os
elogios. Mas onde estio as aventuras
ilustradas pelo magnífico Alcatena?
Para mim, ele só perde para o Barry

Windsor-Smith. Claro que eu respei-

to todos os artistas da ESC, mas o
Alcatena é o máximo. Gostaria de me
corresponder com conanmaníacas de
todo o Brasil. Um abraço a todos.
PAULO ROBERTO DE O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41
18200-000 — Itapetininga — SP
Paulo, escreva para o Luciana. Quem sabe
você consegue convencê-la da genialidade

do Alcatena.

Ira de Crom! Vocês estavam tão a fim de
aniquilar Conan - O Bárbaro que acaba-
ram omitindo toda uma etapa da crono-
logia do Cimério entre a CB 58 e a CB 59.

Ymir! E logo a que eu estava aguardan-
do, justamente para saber se havia uma
sequência da aventura A Deusa de Marfim
(ESC 92), já que nessa história a deusa
Nebethet, manifestando-se através de
Muriela, aconselha Conan a procurar um
tal de Nahor de Asgalun em Zimbabo. Já

que ninguém deve ter ficado feliz com o
fatídico fim da revista, vou dar uma co-

lher de chá aos companheiros conanma-
níacos. Na sequência do episódio Rei Thoth

Amon (ESC 45), mencionado no fechamen-
to da cronologia publicada em CB58, temos
as seguintes aventuras: Espadas de Sukhmet
(ESC 129), A Cidadela dos Condenados (ESC

2), Conan eos Deuses daMontanha (ESC 122/
123/124), As Jóias de Gwahlur (ESC 28) e, fi-

nalmente, A Deusa de Marfim (ESC 92). Só
após esta última história é que ocorrem as

aventuras listadas na Cronologia de CB 59.
MÁRIO AUGUSTO ROQUE
R. Lúcia, 88/E
41250-020 — Salvador — BA
Mais um leitor que nos escreve para
ajudar na sintonia fina da Cronolo-
gia da Carreira de Conan. Valeu, Roque!

Venho por meio desta fazer uma declara-

ção: Eu amo o Conan! Comecei a ler a ESC
há apenas seis meses e já me apaixonei.
Tenho 14 anos, meus pais e minhas cole-

gas dizem que essa revista não é coisa de
menina, mas eu não estou nem aí porque
tenho com quem ler: minha prima Gisele,

de 1 5 anos. Tenho duas perguntas: 1) Vocês

vão republicar Conan Saga? Porque eu só
consegui arranjar a edição nB 1 e a n° 1 7,

a última. 2) Como, em ESC 149, a rainha

de Lúxur pode ser Sullimma se, em ESC54,
quando Bêlit matou o rei Ctesphon II,

Neftha, a irmã dele, o sucedeu, tornando-
se Ctesphon III? Qual das duas é a verda-
deira rainha?

ANDREZA MARIA S . DA SILVA
R. Benedita Aparecida Barbosa, 175
19033-630— Presidente Prudente—SP
E isso aí, Andreza. Continue lendo as aven-

turas do Cimério com a Gisele e deixo essa

gente falar. Quanto às suas perguntas: 1

)

Infelizmente não está nos nossos planos
reeditar Conan Saga. Você vai ter que pro-

curar essas edições em sebos ou no Merca-
do de Shadizar, nesta seção. E olha que vale

a pena! 2) As duas, Andreza. As aventu-

ras de Conan ao lado de Bêlit se passa-

ram quando o Bárbaro ainda era bem
jovem, ao contrário da história con-

tada em ESC 149, quando o Cimé-
rio já está bem mais velho. Os reinos

hiboríanos não eram assim tão está-

veis, os soberanos se sucediam com
uma certa frequência, e em algum
momento a rainha Sullimma deve ter

chegado ao poder— por direito ou por
alguma revolta armada.

Escrevo para dizer que sou leitor assíduo

de A Espada Selvagem de Conan, bem
como das já extintas Conan - O Bárbaro,

Conan - O Aventureiro, Conan Rei e Rei

Conan, entre outras. Tenho tudo que se

refere ao gigante cimério em minha co-
leção, mas tenho também uma reclama-
ção e uma pergunta a fazer: a ESC ne 74
é uma das melhores, se não a melhor
edição da série, desenhada por Gary
Kwapisz. Mas, observando os últimos
números, noto que o artista é o mesmo
Kwapisz, só que os desenhos deixam a de-

sejar. Então me respondam, por Crom e

Mitra, por que a diferença nos desenhos
se eles foram feitos pela mesma pessoa?
MARCOS ROGÉRIO A. DE SOUZA
R. ProfessorAnton» Pedro de)esus, 41

6

1 1 340-230— São Vicente— SP
A diferença está na arte-final, Marcos, que
nas últimas edições ficou por conta do Ernie

Chan. Na história que você menciona, Gary
Kwapisz cuidou do lápis e da arte-finalizaçõo.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

Escreva para PERGAMINHOS HIRORIANOS: Rua Bela Cintra, 299 - São Paulo - SP - CEP 01415-000. Queremos esclarecer
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presentando uma nova,

e ainda mais instigante,

fase deste personagem

Am, WHltM!





Apresentando, desta vez,

o encontro mais esperado:

X-Men versus Liga da Justiça!

DC VERSUS MARVEL

SÉRIE II

Mini-série quinzenal

em 4 edições

Lançamento 1/9

A cada edição, uma nova

aventura reunindo os dois

maiores e mais fantásticos

universos dos quadrinhos.

'mmíimmmmim
AlNOA ESTE MÊS, VOCÊ

VAI VER TAMBÉM:
HOMEM-ARANHA & BATMAN

Carnificina alia-se ao Coringa espalhando

terror em Gotham City.

Será que um morcego e um aracnídeo

vão dar conta dessa parada?

Edição Especial

Lançamento 8/9

SUPER-HOMEM &
SURFISTA PRATEADO

Super-Homem jogado no universo Marvel!

Surfista Prateado jogado no universo DC!

Por trás dessa loucura, uma trama com

requintes de humor e sadismo, pra deixar você

alucinado!

Edição Especial

Lançamento 23/9

Abril
Jovem

MULHER-GATO & VAMPIREUA

e DARKSEID vs. GALACTUS.

CM OUTUBRO, PRA VOCÊ!
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