






















































liberianos
Saudações Híborianas, Cláudio Carinai Foi
com muita satisfação que vimos em Per-
gaminhos Hiborianos da ESC 166 a capa
do Manicomics n° 4. Eu não poderia deixar
de escrever agradecendo a atenção. Esse
tipo de apoio é que nos motiva a continuar
com o nosso trabalho. E, se me permite
dizer, lendo as seções de cartas e vendo o
cuidado com que tratam os nossos heróis
preferidos, dá para perceber que vocês
gostam muito do que fazem. Parabéns pelo
seu (e dos demais profissionais da Reda-
ção) respeito aos personagens e aos leito-

res. A seriedade da Abril me dá a certeza
de que nunca vou deixar de ler quadrinhos.

J. J. MARREIRO
Cc-Editor do Manicomics
Caixa Postal 52897
60151-970— Fortaleza— CE
Obrigado peia carta, J. J. Nós também
temos certeza de que nunca vamos dei-
xar de ler quadrinhos.

Comecei a ler as revistas do Conan por
intermédio do Rodolfo, o meu noivo. Ele
tem quase todas as publicações do
Cimério, desde a número 1 até as atuais
e, quandome emprestou uma delas, achei
que não passava de mais uma aventura
de super-heróis. Mas, depois de ler os pri-

meiros exemplares, vi que não era o que
eu pensava e achei Conan realmente o
máximo. São histórias tanto para adultos
quanto para crianças. Na verdade, estou
escrevendo para fazer um pedido. Gosta-
ria que, se possível, vocês me enviassem
um póster do Cimério para eu dar de pre-
sente ao Rodolfo, pois não consegui achar
nenhum aqui na minha cidade.
LUCIANA VASCONCELLOS
R. Cedro do Abaeté, 4831
59088-290 — Natal— RN
Obrigado por ter escrito, Luciana. É sem-
pre bom constatar que meninas também
gostam de quadrinhos. Infelizmente, porém,
não podemos atender o seu pedido, pois
simplesmente não dispomos de nenhum
póster do Bárbaro para enviara você.

Leio as aventuras do Conan há dois
anos e adoro as histórias dele, mas
fiquei curioso com uma coisa: na ESC
167 vocês disseram, em Pergami-
nhos Hiborianos, que o Cimério via-
jou duas vezes ao futuro, num con-
fronto com o Capitão América (CA
130) e na história O Que Acontece-
ria se Conan Viesse para os Nos-
sos Dias (HTV43). Então, quem é o
bárbaro parecidíssimo com Conan
que aparece nas páginas 15, 16 e 17 do

O Retomo de Reed Richardi
DIEGO SANTOS SOUZA
R. Marechal Hermes, 9
1 1025-040— Santos— SP

Foi uma brincadeira de Tom DeFalco e
Paul Ryan, dom Diegô. Embora os auto-
res não mencionem o nome do bárbaro,
è provável que você tenha razão e essa
tenha sido a terceira visita do Cimério ao
presente.

Tenho 27 anos, leio quadrinhos desde os
9 e gosto muito do Conan e da arte de A
Espada Selvagem. Sou professor na rede
pública de ensino e, por isso, tenho a
oportunidade de fazer algumas pesqui-
sas sobre História. Assim, fiquei saben-
do que no Antigo Egito se construíam
enormes túmulos para os governantes,
acreditando que isso lhes asseguraria
uma cómoda ressurreição na outra vida.

Consta também que o lendário Imhotep,
arquiteto do faraó Djester, empilhou vári-

as lajes e construiu uma pirâmide de de-
graus, em Saqqarah. Depois, passou a
aplainar os degraus e surgiu a pirâmide
de Quéops tal qual ó atualmente. Pode
isso ter servido de inspiração para a cri-

ação do personagem Imhotep, visto na
saga Conan na Cidade dos Magos (ESC
111a 115)7
SENIO ALVES
Travessa F, 25
78530-000— Peixoto de Azevedo— MT
Obrigado pela lição de arquitetura anti-

ga, Senio. Não podemos dizer com cer-

teza, mas é muito provável que Jim
Owsley, o criador do personagem (verCB
25), tenha usado intencionalmente o
nome do famoso arquiteto egípcio,
reaproveitado posteriormente por Roy
Thomas na saga que você menciona.

Fiquei encantado com a capa da ESC
168. Tão impressionante é o desenho do
Mike Deodato que retornei à banca e
comprei outro exemplar para colocar num

quadro. Foi a capa mais bonita do ano.
Não seria possível o Deodato desenhar
uma história inteira do Cimério?
ROMAN AURELIANO DUTRA
Av. Mariá, 308
38400-754 — Uberlândia — MG
As capas do Deodato estão mesmo mui-
to bonitas, Roman, mas infelizmente é
pouco provável que ele venha a desenhar
uma aventura do Cimério.

Por Crom, que revistai Que capas! Que
maravilha de histórias! E ainda tem gen-
te que critica. Respeito todas as opiniões
dos leitores, mas alguém pode me res-

ponder se existe gibi melhor do que a
ESC? Assim oomo muitos outros conan-
maníacos, tenho grandes crises de me-
lancolia quando vou às bancas e não
encontro outros lançamentos do Bárba-
ro. Será que para isso acontecer terei de
ir até vocês e rachar alguns crânios?
Quando teremos novos especiais? Ou
não teremos? Que Crom abençoe vocês
se isso acontecer. Abraço a todos.
ALDO "O DEGOLADOR" BARILI
R. Ten. Cel. Durval Soutto Mayor, 1415
95042-560— Caxias do Sul — RS
Não precisa rachar crânio nenhum,
Degolador. Aguarde para breve um es-
pecialem cores desenhado por ninguém
menos do que o lendário Barry Windsor-
Smith. Mais informações nas próximas
seções de cartas.

Cláudio Carina
Editor Hiboriano

Escreva para PERGAMINHOS
HIBORIANOS: Av. das Nações
Unidas. 7.22 1 - 8

o
andar - CEP

05425-902 - São Paulo - SP. Que-
remos esclarecer suas dúvidas e

saber sua opinião sobre nossas

revistas. Coloque na sua corres-

pondência os dados abaixo, e

lembre-se: todas as cartas são
lidas pelos editores, mesmo as

que não são respondidas nas re-

vistas. Seu nome, data de nasci-

mento, endereço (rua, n°, bairro,

cidade, estado e CEP) e telefone

(DDD). Coloque também o
nome e data de nascimento de
seu pai ou responsável para que
possamos informá-to de outros
lançamentos da Editora Abril.

Atendimento ao leitor pelo te-

lefone: (01 1) 3037-4l4l.de 2"a
6\ das 9 às 18 horas.
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