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CLÉBER FERREIRA DE SOUZA - BRASÍLIA - DF

OSDESENHOSPARAA SEÇÃOARTEDO LEITOR

DEVEM SER FEITOSANANQVIM,NOTAMANHO 18 x 24ou



Estou colecionando a ESC há pouco tem-

po, mas já senti necessidade de escrever

para dar os parabéns por esta obra de arte

publicada todos os meses. A revista é de-

mais! Tem tudo para agradar: aventura,

desenhos fantásticos, suspense e, o me-
lhor, muita mulher bonita. Continuem
assim. Agora, gostaria de tirar algumas
dúvidas: 1) Com quantos super-heróis

Conan já lutou? 2) Como surgiu a ideia

do personagem Conan, o Bárbaro? 3)

Conan já visitou o futuro alguma vez?

RENATO VIEIRA LIRA

R. Santos Rosa, 65
60872-370 — Fortaleza— CE
Obrigado pela carta, Renato. Vamos res-

ponder: I ) Conan já teve confrontos com o

Capitão América (Capitão América 1 10),

Thor (Grandes Heróis Marvel 5) e

Wolverine (GHM 39J; 2) Robert E. Howard
contou em cartas para amigos que teve essa

idéia repentinamente, numa viagem que tez

ao sul do Texas, perto da fronteira com o

México. Esse fato é mostrado em detalhes

em ESC 1 00; 3; O Cimério visitou o futuro

(o nosso presente) duas vezes — no con-

fronto com o Capitão América citado aci-

ma e também na história O Que Aconte-

ceria se Conan Viesse para Nossos Dias,

publicada em Heróis da TV 43.

Em primeiro lugar, parabéns a todos na

Redação pela excelente revista que é A
Espada Selvagem de Conan. Apesar de ser

um personagem fictício, Conan é um
exemplo de homem justo e honesto, que
honra sempre a palavra e jamais prejudi-

ca os menos favorecidos. Aliás, esta re-

vista deveria ser lida pelos nossos políti-

cos e governantes, talvez eles aprendes-

sem alguma coisa. Tenho duas coleções

da ESC até o número 145 e gostaria de
comunicar que estou vendendo uma de-

las. Agora tenho duas perguntas: 1) De-

pois que se tornou rei, Conan voltou a se

encontrar com Valéria? Afinal, ela é da
Aquilônía; 2) E quanto a Zula? Ele se tor-

nou o grande mago que sempre quis ser

ou continuou apenas como guerreiro?

GILMAR ANTÔNIO FERNANDES
R. António Moreira Barros, 14
36580-000 — Teixeiras — MC
Valeu, Cil. Aqui vão suas respostas: 1) Interes-

sante a sua pergunta, mas não existenenhum
relato sobre um encontro entre o Cimério e

Valéria depois que ele se tornou rei. Talvez

porque as viagens marítimas da Irmandade

Vermelha a tenham mantido sempre longe de

seu país natal; 2) Zula tornou-se um mago
poderoso. Confira na sua coleçõo a saga Co-

nan na Cidade dos Magos (ESC 1 1 1 a 1 1 5J.

O principal motivo desta carta não é fa-

lar de Conan, mas sim de outro bárbaro,

o nosso querido Croo, o Errante. O per-

sonagem de Sergio Aragonês é uma sáti-

ra inteligente ao Cimério, e infelizmente

a Abril parou de publicar a revista dele

no auge de suas desventuras. Mas agora

que vocês acabaram de lançar duas obras

laureadas com o prémio Will Eisner (o

Oscar dos quadrinhos), intituladas Sergio

Aragonês Destrói a DC e 5erg/o Aragonês

Massacra a Marvel, sugiro que voltem a

publicar a revista do Croo a partir de onde
parou (saíram 27 números). Como edi-

ções precursoras do relançamento da
publicação, vocês poderiam lançar a

graphic novel A Vida de Croo e a mini-sé-

rie Croo, que saiu recentemente pela edi-

tora Dark Horse. Acho que todos os leito-

res que gostam de bons quadrinhos iri-

am adorar o retorno do nosso querido

Errante. Um grande abraço.

VALDIR DO AMORIM DÂMASO
Caixa Postal 600
57020-970 — Maceió — AL
Bem, pelo menos uma boa notícia nós te-

mos para você, Valdir: a mini-série Croo,

O Inteligente, publicada originalmente pela

Dark Horse, logo estará nas bancos em duas
edições quinzenais.

Oi, Cláudio. Tudo bem? Escrevo para pa-

rabenizar a Abril jovem pelo trabalho que
vem fazendo todos esses anos, não ape-
nas com a ESC mas em todas as outras

publicações. Adoro a Era Hiboriana, com
seus grandes exércitos, batalhas sangren-

tas, guerreiros e demónios, tudo isso tem-
perado com desenhos e argumentos de
primeira. Conclusão: o mundo híboriano

é um sonho que se torna real através das
aventuras de Conan, O Bárbaro. Para fi-

nalizar, a Espada 164 está demai
10 para a capa de Mike Déodat'

ele é mesmo brasileiro?).

GABRIEL PERES SANTOS
Praça dos Aimorés, s/n

39868-000— Serra dos Aimorés— MG
Tudo bem, Gabriel, valeu a carta. Sim, De-

odato é brasileiro mesmo.

Em Pergaminhos Hiborianos da £5C 1 62
vocês perguntaram se alguém discorda-

va da opinião do leitor André Cavaran
sobre a série estrelada pelo Cimério em
exibição na tevê. Não, eu concordo com
ele. Em nenhum episódio eu vi sangue.

Esse Conan prefere nocautear os adver-

sários do que mutilá-los com a espada.

Além disso, tem um companheiro negro
para se mostrar favorável às minorias e

não é sexualmente promíscuo para não
dar mau exemplo aos jovens nestes

tempos de Aids. Resumindo, é um Ci-

mério politicamente correto. O verda-

deiro Conan, o dos quadrinhos, não se

prende a regras de conduta. É um sel-

vagem sempre de espada em punho.
Schwarzenegger é o verdadeiro Conan
das telas. Há algum tempo o SBT exi-

biu Conan, o Bárbaro no horário no-

bre, mas cortaram tantas cenas de sexo

e violência que o filme foi reduzido à

metade. Até a próxima, Cláudio, e feli-

cidades a todos na Redação.

jOSÉ ROBERTO A. MARTINS
R. Maria Joana Félix Diniz, 1729
18601-010 — Botucatu — SP
Muito obrigado, José. E está aí a sua opi-

nião registrada.

Cláudio Carina

Editor Híboriano

Escreva para PERGAMINHOS HIBOHIANOS:Av das Na-

ções UnMis.7.:2l -8° andar-CEP0542S-902 -Sfc

Queremos «darecer nas dúvidas e saber sua opinião sobre

rmsn revistas, Coloque ra sua comsponòetKn os dados atai-

«o-e lembre-setodas as aros sio lidas pelos ecítores.mesmo

isque nio tio respondidas nas revistas.Seu nome.dia de ras-

dmertio,endereço (rua. iV.bajrro,cidade, estado e CEP) e telefo-

ne (DDD). Coloque também o nome e data de nascimento de

lançamentos da ErkoraAbrS.Atendimento ao leitor pelo telefo-

ne: (0 1
1
) 30J7-4 Hl . deY a 6'. das 9 às 18 horas.



Ligue para a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR:

Tel. (01

1

) 30.17- 4 1 41 , de segunda .i sexta, das 4 às 1 a horas, ou
escreva para a EDITORA ABRIL JOVEM: Av. das Nações Unidas,

7.221 - 8" andar - CEP 05425-902 - São Paul» - SP.

Visite também o nosso site na Internet:

www.abriljovem.com.br
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http://new-yakult.blogspot.com/




