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Há poucos dias adquiri A Espada Selva-

gem de Conan 164. Aexcelente história O
Pilar do Céu, com o fantástico argumento

de Chuck Dixon e a inebriante arte-final de
Ernie Chan, me encantou. Foi muito gratifi-

cante ler uma aventura tão boa depois de

um longo jejum de quadrinhos porque pas-

sei. Li tudo sobre o Conan durante a minha

vida, e isso me levou a uma ideia na qual

venho trabalhando nos últimos três meses:

escrever uma saga com o Cimério. O que

vocês acham?
FREDERICO PINHEIRO TEIXEIRA
R. Portugal, 17

37640-000— Extrema— MG
Valeua carta, Fred. Eboasortecanasua saga.

Considero inadmissível que Roy Thomas
tenha excluído de sua Cronologia da Car-

reira de Conan aventuras tão importantes

e grandiosas como Ladrão na Noite (ESC
133); as duas histórias situadas entre os

eventos de Heróis da TV 49 e 56, que são

A Cidade da Caveira (ESC 92) e a sua se-

quência, A Maldição do Monolito {ESC 20).

Além dessas, omitiu também Os Cavalei-

ros da Morte (ESC 133), A Torre da Morte

(ESC 134) e As Assombrações da Torre

do Terror(ESC 121), só para citar algumas.

Interessante, não? Por outro lado, incluiu

outras que não mereciam ser menciona-

das e sequer publicadas, como a absurda

e revoltante A Graça (ESC 83).

FERNANDO NEESER DE ARAGÃO
Rua da Mouraria, 2, ap. 101

40040-090 — Salvador— BA
Está ai a opinião do Fernando.

Lanço mão de pena e tinta para louvar o

magnifico trabalho com a mudança do
layout da capa de A Espada Selvagem de
Conan. Parabéns pelas capas a partir da
edição 161. Porém, um senão: achei a ESC
163 um tanto enfadonha, pois creio (é gos-

to pessoal) que uma narrativa linear é o

ideal para esta publicação. Agora passe-

mos às perguntas: 1) Como a rainha

Zenóbia morreu? Essa história foi ou será

publicada na ESC? 2) A maravilhosa e sexy

Sonja voltará às páginas desta revista? Te-

nho de terminar aqui, pois estou ouvindo

uma horda de vanires no portão leste.

ALBERTO RALHA
Res. Adélia Hachem, bl. 09, ap. 102

67115-000— Belém— PA
Valeu, Beto. Respostas: 1) Zenóbia morreu

durante o parto do que seria o quarto filho do

Cimério. Este fato é reveladona históriaConan

das Ilhas, publicada em Espada Setvagem de

Conan em Cores 1 1 ; 2) Claro que sim. A ma-

ravilhosa esexy Sonja sempre volta.

Salve Crom, deus de todos nós.

conanmaníacos. Estou com 20 anos de ida-

de, sou coieaonador desta revista há 7 e te-

nho a honra de possuir (até o momento) as

164 edições da Espada, entre outras publi-

cações do Bárbaro. Achei incrível e realista a

capa da ESC 164, pintada pelo ilustre Mike

Deodato. Um abraço para toda a Redação e

para o bárbaro editor, Cláudio Carina.

LORENZO LANZETTA NATALE
R. Dr. Newton Pires, 141

35570-000— Formiga— MG
Abraços para você também, Lorenzo.

É a segunda vez que escrevo para Perga-

minhos Hiborianos e gostaria de parabeni-

zar a aventura As Três Mortes de Conan,
publicada em ESC 163, uma das melho-

res que já tive o prazer de ler. Quando vi a

revista, pensei que Conan iria morrer três

vezes, mas depois percebi que era um sor-

tilégio com cartas. Mas o Cimério, que nun-

ca gostou de bruxaria, acabou logo com o

papo daquele feiticeiro. Agora gostaria de
tirar minhas dúvidas: 1) Salomão Kane vai

voltar à ESC? 2) Conan vai tomar o trono

da Aquilônia? 3) O que aconteceu com
BêlH? Faz tempo que não a vejo nas revis-

tas do Cimério; 4) Desculpe minha inge-

nuidade, mas o Bárbaro existiu mesmo ou

é um personagem fictício?

ALEXSANDRO BELMIRO ARAÚJO
Av. Ipê, 80
91 320-080— Porto Alegre— RS
É, aquele bruxo não sabia com quem esta-

va lidando, não é mesmo? Suas respostas:

1) Dificilmente; 2) Isso já aconteceu, Alex.

Toda a ascensão do Bárbaro ao trono da
Aquilônia foi narrada da ESC 37 à ESC 40;

3) Bêlit morreu em ESC 57; 4) Apesar de
parecer uma pessoa real, Conan é apenas
uma criação do escritor Robert Howard.

Nunca escrevi para Pergaminhos Hiboria-

nos, mas sempre que acabo de ler as his-

tórias eu costumo dar uma olhada nas car-

tas dos leitores e tenho notado que os fãs

estão criticando a possível má fase da re-

vista. Sim, eu concordo que a ESC já teve

a sua época de ouro e que hoje as aventu-

ras do Bárbaro não parecem mais tão le-

gais, porém estão longe de serem chatas

e sem ação.

THIAGO D. DOVIGO
R. Major Manoel A. de Mattos, 1731

1 3560-41 0 — São Carlos— SP
Obrigado pela carta e pelo apoio, Thiago.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

MERCADODESHADIZAR
Vendo pelo preço do último exemplar mi-

nha coleção da ESC 1 a 160. Atenção: ape-

nas a coleção completa.

FERNANDO FRAGA ALVES
R. Olegário Maciel, 82

37500-000— Itafubá — MG
Fone (035)623-1705

Compro as seguintes publicações, desde

que estejam em bom estado: quadrinização

do filme Conan, O Bárbaro; almanaques

do Conan anteriores a 1 990; Superaventu-

ras Marvel, Heróis da TV, Hulk e Capitão

América que tragam histórias de Conan,

Kull ou Sonja; e revistas do Cimério

lançadas por outras editoras no final da
década de 70 e início dos anos 80.

ANTÔNIO CARLOS PINTON
R. André Andrade de Macedo, 16

13130-740— Sousas— SP
acpinton @eorreionet.com.br

Escreva para PERGAMINHOS HIBOWANOS.Av das Na-

ções Ur»das,7.22 I - Sf andar - CEP 05*25-902 £0 Pauto - SP.

Queremos esclarecer suai dúvidas e saber sua opinião sobre

nossas revistas.Coloque ra sua conifiofKièrxaixrhdosíiai-

as que nio sio respondidas nas revistas.Seu nome.data de nas-

cimento,endereço (rua.n-.baima cidade,estado e CEP) e telefo-

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

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

lançamentos da EditoraAbril.Atendimento ao leitor peto telefo-

ne: (01 1) 3037-4HI.de 2'a6\ das 9âs IBhoraí.
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