








































































































Por Crom, a ESC 158 está ótima e o
Alcatena arrasou, como sempre. Ado-
rei o encontro do Cimério com a

grandiosa Sonja. Esses dois juntos são
fantásticos. A ESC 1S9 também está

sensacional, com a capa feita pelo
brasileiro Mike Deodato. A história, de
Roy Thomas, estava magnífica. Só
uma pergunta: Conan terá algum
novo encontro com Imhotep?
PAULO ROBERTO O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41
18200-000 — Itapetinínga — SP
Obrigado por suas considerações,
Paulão. Por enquanto, não existe ne-

nhum encontro com Imhotep à vista.

Escrevo para manifestar meu desa-

pontamento e indignação com a se-

aúência de Conan das Ilhas, publica-

a em ESC 161. Duvido que L.

Sprague de Camp e Lin Cárter (auto-

res da incomparável Sombras Verme-
lhas, quadrinizada em ESCOR 1 1) con-
sentissem que Sigurd de Vanaheim e

Yasunga das Ilhas Prateadas — este

último um homem muito mais expe-
riente em navegação do que Conan— tivessem mortes tão indignas como
as que foram mostradas em Os
Necromantes de Na'at. E que idéia

absurda é essa de o Cimério coman-
dar uma tripulação de mortos-vivos

em busca de outra região de
necromancia?!! Não é justo que, após
perder tantos parentes (ESC 61), ami-
gos (ESC 30, ESC 121 eCB 22) e amo-
res (como Bêlit, Zenóbia e outras), o
Bárbaro termine inteiramente sozi-

nho, como no final dessa história.

Mas, para não dizer que só fiz críti-

cas, aproveito esta carta para elogiar

as ESCs 158 a 160. Há muitos meses
eu não via um padrão tão elevado nas

aventuras do Conan. Abraços a você
e a toda a Redação.
FERNANDO NEESER DE ARAGÃO
Rua da Mouraria, 2, ap. 101
40040-090 — Salvador — BA
Obrigado pela carta, pelas opiniões e

pelo abraço, Fernando.

Tenho 1 6 anos e coleciono a ESC há
sete. Esta é a segunda vez que escre-

vo e desejo ver minha carta publica-

da, senão vou dar algumas moedas
para um certo cimério ir até aí cortar

cabeças. Em primeiro lugar, quero di-

zer que a ESC 159 estava demais, e

que agora só falta o Earl Norem vol-

tar às capas da revista. Em segundo,
tenho algumas perguntas: 1) Vocês
vão republicar a revista Conan Rei? 2)

Nos primeiros números de Conan -

O Bárbaro vocês disseram que o Ci-

mério iria arrancar os chifres de
Thoth-Amon. Isso aconteceu? 3) Co-
nan tem algum irmão?
THIAGO BONNA DOS SANTOS
Rua das Orquídeas, 336
78050-010 — Cuiabá — MT
Tudo bem, está aí a sua carta publica-

da, Thiago. Quanto ao Earl Norem,
você já deve ter visto que a capa da
ESC 1 63 foi dele. Respostas: 1 ) Por en-

quanto, não; 2) Erro nosso. Quando
dissemos aquilo, a morte de Thoth-
Amon já tinha sido publicada em Co-
nan Rei 6, na história Sombras na
Caverna; 3) Oficialmente, não. Mas o
Cimério encontrou alguém que pode-
ria ser seu irmão na aventura Laço de
Sangue, publicada em Conan Saga 9.

Fiquei contente com a volta da dupla
Thomas/Buscema à Espada, mas ficou

faltando a arte-final de Alfredo Alcala

ou Tony de Zuniga, sem a qual os

desenhos do Big John ficam sem
aquele toque mágico. E nao adianta

eles produzirem apenas alguns núme-
ros e depois desaparecerem, como já

aconteceu antes. Isso só prova que
voçês não nos respeitam.

LUIS GOMES DA SILVA
R. Raul Pompéia, 613
07790-000— Francisco Morato— SP
Você não acha que está exagerando,
Luís? Zuniga e Alcala são bons, mas
dizer que sem eles os desenhos do Big

john perdem a magia é um grande
equívoco. Além disso, não é nenhu-
ma falta de respeito o fato de Thomas
e Buscema deixarem de trabalhar com
o Cimério.

Escrevo para dizer que a ESC 159 está

ótima, com a volta da dupla Thomas
Sc Buscema. Bem diferente da ESC
158, com Alcatena, que tem um esti-

lo totalmente diferente. Agora, que-
ro fazer algumas perguntas: 1 ) Vocês
pretendem lançar a história O que
aconteceria se Conan viesse para nos-

sos dias? 2) Os desenhistas John e Sal

Buscema são irmãos? 3) Charles
Dixon e Chuck Dixon são parentes?

Por fim, eu gostaria de me corres-

ponder com conanmaníacos de
todo o Brasil.

VALMIR SANTOS CORREIA
Est. Velha de Osasco, 480
05583-000 — São Paulo — SP
Valeu, Val. Suas respostas: 1) Essa his-

tóriajá foi publicada em Heróis da TV
43 (fevereiro de 83), e não pretende-

mos republicá-la; 2) Sim; 3) Os dois são

a mesma pessoa. Chuck é diminutivo de

Charles. Assim como, em português, Chico

ê diminutivo de Francisco.

Eu nunca havia escrito para nenhu-
ma revista, mas desta vez não me
contive. Meu encontro com o univer-

so do Conan aconteceu durante uma
viagem. Não tinha nada para ler, en-

tão fui até uma banca e vi A Espada
Selvagem de Conan na prateleira.

Como adoro coisas medievais, resol-

vi comprar. Me lembro bem, era a ESC
140, com uma capa e uma história

espetaculares. Desde então, comprei
todos os números, e até consegui al-

gumas preciosidades, como a Craphic

Marvel 15 e ESCOR 3 e 5. Fora alguns

deslizes (um Conan com cara de do-
ente mental na capa da ESC 151, por
exemplo), acho esta revista realmen-

te espetacular.

ROBERTO PETER FERNANDES
R. Congonhas, 95, ap. 304
91 225-1 30 — Porto Alegre — RS
Valeu a carta, Peter Pan.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

Escreva para PERGAMINHOS H(BOR/ANOS; Av.
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Só escapa vivo aquele
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VOCÊ PEDIU. NÓS ATENDEMOS!

Lançamento confirmado: 12 de agosto de 1998





E confira

também estes

lançamentos!

ESPECIAL

Justiceiro Extra nQ 2
O mundo de Frank Castle desaba
quando ele cai na armadilha de seu

maior inimigo: o Retalho!

Nas bancas em 27 de agosto.

Visite o nosso site na Internet: www.abriljovem.com.br
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