


A ESPADA SELVAGEM DE

O BÁRBARO

ARTE DE CAI E D ECDDATO

O COO ICO OO LOBO
Com o forte sitiado por indígenas ferozes e a ajuda mais próxima a sete dias de

distância, o único homem capaz de salvar um grupo de fazendeiros indefesos é Conan,

o Bárbaro. O Cimério torna-se, então, o principal alvo dos inimigos - e descobre que
tem mais em comum com eles do que com os que se propôs a de

Épico com argumento de Charles Dixon e Gary Kwapisz e
arte Hp Kwapisz e Pat Redding.

PERGAMINHOS M I BORIANO!
Um pára-quedas para os leitores que estão despencando do alto das dú'









































































































seis edições mensais de uma revista

chamada Conan, o Bárbaro, com 68
páginas em cores e em formatinho. Bia

trazia também aventuras de Sonja, que
foi chamada de Sônia, a Superfèmea;

5) Sim. Ernie mudou de Chua para
Chan em algum ponto da carreira. Ufa!

Nos Pergaminhos Hiborianos de £5C
162 um leitor disse que era contra a

série de tevê do Cimério e, na resposta

da carta, vocês perguntaram se al-

guém discordava da opinião do lei-

tor. Pois eu discordo completamen-
te. Acho que o seriado, por pior que
seja, é uma ótima maneira de as pes-

soas que não conhecem o universo

do Bárbaro se interessarem por suas
aventuras e se aproximarem da ESC.

Apesar de estar me deliciando com
as histórias de Conan, gostaria de um
esclarecimento: é verdade que Roy
Thomas se aposentou? Então a dupla
Thomas/Buscema não existe mais?
CIRÍACO MARLI ERE CASELA
R. Alferes Joaquim da Rocha, 36
3651 2-000 — Tocantins — MG
Está aíuma outra opinião sobre a série

de tevê do Conan. Quanto à sua dúvi-

da, Ciri: até onde sabemos, quem está

aposentado é o )ohn Buscema, não Roy
Thomas. Mas isso já torna muito difícil

a reunião da ilustre dupla.
Cláudio Carina

Editor Hiboriono

Por Crom! A ESC 157 está de parabéns,
começando pela capa — o Ovi
caprichou mesmo. Para mim, a aven-
tura A Maldição da Irmandade Selvagem

já pode ser considerada um clássico,

assim como Vingança Cega. Vejo que o
pessoal anda meio bravo com relação

as edições da Espada, mas não sei que
tipo de conanmaníacos são esses que,

em vez de apoiarem a revista, só ficam
criticando. Eu, por exemplo, sou fã do
Alcatena e nem por isso critico o traba-

lho de outros artistas.

PAULO ROBERTO O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41
18200-000 — Itapetininga — SP
Valeu, Paulão, mas você não pode es-

quecer que todo mundo tem o direito a
expressar suas opiniões.

No início de abril fui surpreendido por
uma edição da ESC com uma capa
(ótima, diga-se de passagem) de Mike
Deodato. Eu estava ansioso para ler a

já tão badalada e "esperada continu-
ação de Conan das Ilhas", por Roy
Thomas e John Buscema. Li a revista

refletindo como um filósofo nemédio
ao folhear um antiquíssimo pergami-
nho da Valúsia e... me decepcionei!!!

Apesar da excelente arte de John
Buscema (note-se que ele esqueceu
de envelhecer Conan devidamente),
a adaptação do conto Necromancia
em Na'at, de Clark Ashton Smith, foi

bastante infeliz.

DIONÍSIO PEDRO A. LISBOA
Av. Leoviqildo Filgueiras, 347, ap. 105
40100-000 — Salvador — BA
Está aia opinião do Dionísio.

Venho por meio desta manifestar mi-
nha satisfação em relação à Espada
Selvagem de Conan, que a cada dia

ganha novos admiradores. Aproveito
a oportunidade para perguntar se
vocês pretendem fazer uma
homepage do Conan.
NAGIB H. CHAAR CHAVES
Trav. Frei Gil de Vila Nova, 331
66017-190 — Belém — PA
Obrigado pela carta, Nagib. infelizmen-

te, nós não temos uma homepage es-

pecífica do Conan, mas o Cimerlo é pre-

sença constante no site da Abriljovem.
Entre em contato. O endereço é
www.abriljovem.com.br

Coleciono a ESC desde a história As
jóias de Gwahlur (ESC 25) e admiro
muito o trabalho e dedicação de

vocês nesta revista. Tenho acompa-
nhado a trajetória do Cimério dos
sertões pictos ao deserto dos
Zuagires, do Mar do Oeste às Mon-
tanhas Craskaal, mas gostaria de es-

clarecer algumas dúvidas: 1 ) A famo-
sa cicatriz no rosto do Rei Kull não foi

adquirida quando ele depôs o Rei

Borma e tomou seu lugar? Se a res-

posta for "sim", por que ele já tinha

a cicatriz na aventura A Mina (ESC
1 60), quando ainda era comandante
da Legião Negra? 2) A continuação
da história A Legião dos Mortos já foi

publicada? Se foi, onde?
JURANDIR TRINDADE
R. Devo de Q. Telles, 30
04421-090 — São Paulo — SP
A Redação agradece, jura. Quanto às

suas duvidas: 1) A resposta é sim. Pon-
to para você. O pessoal pisou na bola e

esqueceu que aquela cicatriz só passou
a adornar o rosto de Kull quando ele se

tornou rei; 2) Sim, em Conan - O Bár-

baro 56.

Quero parabenizá-los pelas histórias

da £5C, que continuam ótimas. Aliás,

elas nunca estiveram ruins. Porém, na
medida em que vou relendo minha
coleção, surgem algumas dúvidas.
Portanto, me ajudem a esclarecê-las:

1 ) O desenhista Ovi Hondru, que de-
senhou a aventura O Trago da Loucu-
ra (ESC 113), é o mesmo Ovi que já

fez várias capas da Espadai 2) A
graphic novel prometida pela Marvel
com Conan e Bêlit já foi lançada nos
EUA? 3) O desenhista E. R. Cruz é bra-

sileiro? 4) Alguma editora além da
Abril chegou a publicar Conan no
Brasil? 5) Ernie Chan e Ernie Chua são
a mesma pessoa?
ALFREDO HILÁRIO NETO
R. Selva de Pedra, 137, ap. 401
94834-840 — Alvorada — RS
Valeu a carta, Alf. Vamos esclarecer: 1

)

Sim. Aliás, acho que seria impossível

haver duas pessoas chamadas Ovi no
mundo; 2) Sim, só que não como
graphic novel. E já foi publicada aqui
também. Trata-se da aventura A Rai-

nha Branca, que saiu em ESC 1 36 e
ESC137; 3) Não, é mexicano; 4) Co-
nan chegou ao Brasil no início da déca-
da de 70 em uma série de publicações
irregulares lançadas peias editoras
Minami-Cunha, Roval e Craúna. Foi

batizado de Conan, o Bárbaro, Conan,
o Selvagem e até de Harthan, o Selva-

gem. Em 1 976 a Editora Bloch lançou

Escreva para PERGAMINHOS H/SORIANOS:Av.
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O retorno da S.H.I.E.L.D.
A crueldade do Lápide.O confronto final com Retalho.

A prova de fogo de Frank Castle. Dia 27/08. Em uma banca perto de i
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http://new-yakult.blogspot.com/




