






























































































PERGAMINHOS flIBORIANOS

Em primeiro lugar quero parabenizar o
trabalho e o extremo profissionalismo

de vocês. Em segundo, pretendo discor-

rer sobre uma antiga polémica que exis-

te entre os leitores desta revista. Antes,

porém, gostaria de dizer que sou deten-

tor da maior coleção de revistas em
quadrinhos do Vale do Paraíba (com-
provadamente), com aproximadamen-
te 15.000 exemplares. Tenho todas as

revistas que se relacionam a Conan
lançadas no Brasil e nos Estados Unidos.

Sou também formado em desenho de
HQ nas Escolas Associadas de São Pau-

lo e sociólogo há dez anos. Por isso, hu-

mildemente, sinto-me preparado para

emitir minha opinião. Uma boa parte

dos leitores do Cimério defende que as

revistas sejam desenhadas somente por

John Buscema e Ernie Chan e outros

artistas que sejam fiéis ao personagem
de Howard. O problema é que essas

pessoas se esquecem de que nada é

eterno, e que isso depende dos dese-

nhistas acertarem seus contratos para

desenhar este ou aquele personagem, e

que nunca existirá um desenhista ou ro-

teirista eterno para um certo título. En-

fim, os leitores mais inteligentes deve-

riam perceber que existe um material li-

mitado de Buscema e Chan, sendo im-

possível para vocês desta editora faze-

rem milagres.

WAGNER ALVES
R. Jandaia, 232
1 2220-650— São José dos Campos— SP

Bem, acho que não tenho nada a acres-

centar à sua carta, Wagner. E isso aí.

É com muita tristeza que escrevo

esta carta. Como leitor assíduo de
Conan, lamento muito o cancela-

mento das revistas Conan Saga e

Conan - O Bárbaro. Tudo bem, vocês

devem ter seus motivos, mas a mi-

nha pergunta é a seguinte: serão

publicadas as histórias prometidas
para a edição de CS ? 8 {Atrás das

Muralhas da Noite e A Maldição da Ir-

mandade Selvagem)? E as aventuras

prometidas para a CB 60 a 63?
ANDERSON FERNANDO BIAZIN
R. Visconde do Rio Branco, 30
13730-000 — Mococa — SP

As duos histórias da CS 1 8 serão publica-

das em ESC 1 56 e 1 57, respectivamente,

Anderson. E estamos estudando uma ma-
neira de editar também as últimas

aventuras prometidas para Conan - O
Bárbaro.

Estou escrevendo para agradecer a to-

dos pelo maravilhoso universo hiboria-

no que nos proporcionam todos os me-
ses. Sou fã de Conan e, claro, de todas

as belíssimas mulheres que o acompa-
nham em suas aventuras, e espero po-

der contar com essa publicação ainda

por muito tempo.
VÍLSON A. AMARAL
R. Pato Branco, 67
81820-330 — Curitiba — PR
Nós também, Vílson. Nós também.

Por Crom, será que é impossível alguém
ler uma edição da ESC, escrever uma li-

nha para Pergaminhos e elogiar a revis-

ta, em vez de criticar? Para mim, a fSC
está cada vez melhor-, e pode ficar me-
lhor ainda se os leitores pararem de fa-

zer críticas que não levam a nada. Um
exemplo disso é o leitor Lucas Antônio

Araújo, que disse em ESC 151 que a re-

vista teve seus anos de ouro entre as

edições 4 e 57. Isso na opinião dele,

porque os que são de fato conanmaní-
acos de carteirinha, como eu e muitos

outros, discordam!

PAULO ROBERTO DE O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41
18200-000 — Itapetlninga — SP
Muito bem, estão aias suas linhas defen-

dendo a ESC, Paulão. Valeu.

Minha morada foi publicada em carta

minha na ESC 144, e um rapaz brasilei-

ro escreveu-me a pedir cartões telefóni-

cos em troca dos primeiros números da

fSCque me faltam. Agora eu, um conan-

maniaco recente, já tenho os cartões, po-

rém aconteceu um imprevisto e eu per-

di a morada do rapaz e estou supertriste

de perder esta sensacional oportunida-

de. Então, peço o favor que publiquem

esta pequena frase na sua seção de car-

tas: E. Figueiredo, eu perdi a tua mora-

da. Carlos Silva.

CARLOS JOSÉ L. DA SILVA

Bairro Calust Gulbenkian, Lote 4, n* 2
Alfange- 2000- Santarém - Portugal

Figueiredo, escreva para o Carlos dando

a sua "morada".

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

Coleciono as revistas do Bárbaro há

anos, mas agora vou me desfazer de
todas elas. Aí vai a relação: fSC 1 a

150, em excelente estado de conser-

vação, ao preço de capa da última

edição. Só vendo a coleção comple-

ta. CS I a 1 7 a RJ 4,50 cada; ESCOR 1

a 18 a R$ 5,00 cada; Conan - O Des-

truidor (quadrinização do filme) a RS

1 5,00; Conan Especial 7 a 5 a RS 5,00

cada; e Craphic Marvel 15 a RS 20,00.

ÉLSON DIAS BARBOSA
R. João Felipe de Paiva, 8
36300-000— São João Del Rei— MG
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A BRIGA MAIS ESPIRADA VOCÊ VAI VER DESTA VEZ!
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