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Escrevo para elogiar a votta

da dupla Thomas/Buscema
às páginas desta revista (ESC

159 a 161) e para passar

uma informação que creio

ser valiosa para todos os lei-

| tores da ESC. Os pictos —
povos antigos que habitavam a Escócia e

o Norte da Inglaterra antes de serem ex-

pulsos pelos romanos e bretões — são os

responsáveis pelas lendas locais a respei-

to de duendes, gnomos e leprechauns.

Isso porque eram guerreiros astutos, que
em suas incursões às fortalezas romanas

se movimentavam tão rápida e sorratei-

ramente na floresta que pareciam possuir

o dom da invisibilidade. Mesmo depois

de os pictos serem extintos, os fazendei-

ros de determinadas regiões da Escócia

continuaram a temê-los, supondo que ti-

vessem ido morar em cavernas subterrâ-

neas, saindo apenas para roubar cordei-

ros, artefatos de cozinha e até mulheres.

Com o tempo, surgiram as lendas dos

seres mágicos que habitariam as flores-

tas escocesas. A conclusão de tudo isso é

que Robert E. Howard é um génio! Só sua

fascinação pelos povos antigos poderia

ter concebido algo como a Era Hiboriana.

NARCÍZIO DEM1COLO
Caixa Postal 100353
24001-970 — Niterói — RJ

Muito interessante. Obrigado pela informa-

ção, Narcízh.

Tenho 20 anos, sou japonesa, e me orgu-

lho de dizer que faço parte do imenso
harém de Conan, O Bárbaro. Isso é que é

homem, não a grande maioria dos he-

róis que dependem de superpoderes para

viver. Que me perdoem os seus fãs. Bom,
de qualquer maneira, não estou escreven-

do para jogar confete, mas sim para ex-

pressar o que eu realmente acho. Adoro

A Espado Selvagem de Conan (com exce-

ção de alguns arte-fi na listas que não me
atrevo a citar para não atrair a ira de ou-

tros leitores), e só sinto vocês terem can-

celado as outras revistas do Cimério. Nem
sei se vocês vão publicar e responder esta

cartinha, mas me atrevo a sonhar. Aí vão

minhas dúvidas e perguntas: 1) Quando
eu tinha 11 ou 1 2 anos, acredito ter lido

uma história em que Conan vai parar na

Nova York dos anos 80 durante um
blecaute, onde conhece uma mulher (é

lógico) que o ajuda. Se não foi minha
imaginação, digam, pelo amor de Deus,

em que revista foi publicada essa histó-

ria; 2) Afinal, quantos filhos legítimos Co-

nan teve? 3) Onde anda a ruiva Sonja?

Será que alguém conseguiu vencê-la em
combate e transformou-a numa dona de
casa? Beijos mil a todos, e rezo aos deu-

ses para que esta revista continue assim

por muitos anos ainda.

MÁRCIA YABIKU
R. Eng. António Fagglon, 46
04757-010— São Paulo— SP
Obrigado pela carta, pelas preces e pelos

beijos, Márcia. Vamos responder as suas

perguntas: 1 ) Não, não foi apenas sua ima-

ginação. A história que você menciona é O
Que Aconteceria Se Conan Viesse Para

Nossos Dias?, publicada em Heróis da TV
43 (fevereiro de 1983); 2) Três: Conan II,

também chamado de Conn, Taurus e a prin-

cesa Radegund; 3) Sonja anda mesmo meio

sumida, mas certamente não foi transfor-

mada em dona de casa e deve voltar even-

tualmente às nossas páginas hiborianas.

Por Crom, a ESC 1 62 está ótima, come-
çando pela capa do Mike Deodato, arre-

bentando com o desenho do demónio
Escrit, da fSC 161. Era ele mesmo, não?
Também gostaria de elogiar o novo
logotipo da revista, que ficou demais. Pa-

rabéns a quem bolou a ideia da espada

no meio do nome Conan. Fantástico. Já

na história O Segredo da Pedra Encantada

(ESC 162), pode-se dizer que o Cimério

foi além dos limites. Não gostei de vê-lo

resgatando uma garotinha que no final vira

demónio e destrói uma cidade inteira. Mas
faço um apelo a vocês: quando teremos

novas histórias do fantástico Alcatena? Um
abraço a todos da Redação.

PAULO ROBERTO O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41

18200-000— Itapetlninga — SP
Valeu, Paulo. É, Deodato quis fazer uma ho-

menagem ao demónio Escrit. Quanto às his-

tórias de Alcatena, por enquanto não temos

nenhuma em arquivo. Vamos aguardar.

Estamos lhe enviando o mais recenté

exemplar de nossa publicação, o fanzine

Manicomics. Não é segredo que a grande

produção de quadrinhos no Brasil seja un-

derground. Por isso, os fanzines são hoje

um laboratório onde se aprende produ-

zindo. O Manicomics existe para mostrar

esta produção. Agradecemos se puder di-

vulgar nossa publicação. Caso contrário,

por favor não rasgue ao colocar no lixo,

pois o lixeiro pode se interessar.

J. J. MARREIRO
Co-editor do Manicomics

Caixa Postal 52897
60151-970 — Fortaleza — CE
Está dado o seu recado, ]].

Quero parabenizá-los pelo belo trabalho

que vocês vêm fazendo na ESC. Há mui-

to acompanho as histórias de Conan e,

apesar dos altos e baixos que vêm sofren-

do, eu nunca deixei de comprar esta re-

vista. Gostaria de dizer ainda que depois

destas capas do Deodato a Espada ficou

melhor ainda.

CLÁUDIO ALVES DE OLIVEIRA

R. Alfredo Castro, 160
39895-000 — Felizburgo — MG
Está dado o seu recado, xará.

Antes de mais nada, vou dizer por que
estou escrevendo para Pergaminhos Hibo-

rianas: por amor pelos quadrinhos. Outro

dia eu estava discutindo com um amigo

que insistia que quadrinhos eram coisa de
criança e que bom mesmo era o cinema.

Ora, todos sabem que o cinema é o pri-

mo pobre dos quadrinhos (tem muito di-

nheiro mas é pobre em argumentos. A
única vantagem é obviamente o som).

Aposto que todo mundo que lê quadri-

nhos já encontrou esse tipo de preconcei-

to, mas quem realmente gosta deve sim-

plesmente dizer dane-se e ir embora.

JOÃO EUGÊNIO DE OLIVEIRA
R. Piauí, 95, ap. 11

09541 -1 50— São Caetano do Sul— SP
Ê isso aí, joão. Força total para os quadrinhos!

Escreva para PERGAMINHOS HMORMMQStfe (to Ni-

ce^ Unidas. 7.22 1 - 8° andar - CEP0S425-902 - Slo Paolo - SP.

Queremos esdarecer suas dúvidas e saber sua opmao sobre

xo, e lembre-setodas as cartas lio lidas petos editorei,mesmo

as que n5o sio resporxídas nas revistai. Seu nome. data de ras-

emento.endereco (rua. n". bairro. cidade. estado e CEP) c telefo-

ne (DOD). Coloque também o nome e data de rtasdmencode

seu pai ou responsável para que passamos informí-to de outros

ne(0ll)3O37-4l4l.dera6-,dai9as 18 horas.





Um mnmi mimoo m ama ima

E o que vamos mostrar depois
é a melhor sequência de
perseguição que você já viu!
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