




































































































Apesar de Conan ser um grande herói,

estou sentindo falta dos outros persona-
gens que sempre acompanharam o
Cimério, como Salomão Kane, Rei Kull,

Kororuk, o guerreiro celta que só apare-

ceu uma vez, e Kazar. Gostaria de saber
também onde foi publicada a sequência da
aventura A Legião dos Mortos (ESC 21).

WILLY MARTINS RAMOS
Rua EM 6, qd. 21, It. 05 - Conj. Vila Sul
74000-000 — Goiânia— GO
Esses personagens andam mesmo au-
sentes das revistas do Cimério e, com
exceção de Kazar. não voltarão a apare-
cer tão cedo. As histórias do Senhor da
Terra Selvagem estão sendo publicadas
todos os meses na revista Marvei '99.

Confira. A conclusão da aventura que
' você menciona, publicada em ESC 21,

foi mostrada em Conan - O Bárbaro n°

32 (dezembro de 94).

É a primeira vez que escrevo para vocês,
mas leio quadrinhos há muito tempo (des-

de que me entendo por gente). Hoje te-

nho 22 anos, assumi quase todas as res-

ponsabilidades de casa, trabalho e sou
independente. Mas estou dizendo isso

para frisar que quadrinhos não são coisa
só para crianças. Quando eu era mais
novo, sempre escutava minha mãe dizer

que um dia eu iria enjoar das minhas re-

vistas, só que isso não aconteceu até hoje.

Bem, o verdadeiro motivo desta carta é
comunicarque eu existo e não poderia dei-

xar de elogiar um trabalho tão bem feito

como o realizado nesta publicação.

RODRIGO LOUZADA
Rua 25, casa 15, quadra 42
29160-010— Serra — ES
Valeu pela carta, Rodrigo.

Por Crom, a ESC W7es\à ótima, a co-
meçar pela capa. O Deodato está de pa-
rabéns. Para mim, a história Salteadores
das Estepes ê um dos maiores épicos
hiborianos. Don Kraar arrebentou no ar-

gumento e Dave Simons está de para-

béns pela arte. Mas tenho algumas per-

guntas a fazer. Na página 51, Shah
Amurath pergunta ao sacerdote Misra se
o Mestre do Círculo Negro iria conceder
o que ele deseja e Misra responde que,
com Lorde Khovan fora do caminho, Shah
se tornaria comandante do Forte Ghori e
obteria uma grande vitória sobre os
kozakis. Esse diálogo é seguido por uma
referência para ver As Muitas Faces da
Morte, em ESC 9. Acontece que eu reli a
ESC 9 e constatei que não foi Shah
Amurath quem tentou derrotar os kozakis
e sim Jehungir Agha, que no final da his-

tória morreu em combate com o Cimério.
Shah Amurath vence os-kozakis em ESC
4, ao cercar os guerreiros de Conan com
15 mil homens perto do Rio llbars. De-
pois disso, o herói mata Shah nos pânta-
nos do Mar Vilayet enquanto ele perse-

gue Olívia de Ophir. Agora uma coisa:

como Shah pode ter um tapa-olho em
ESC 168 e nâo em ESC 4, uma história

posterior? Um abraço a todos da Reda-
ção e continuem assim.

PAULO ROBERTO O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41

18200-000 — Itapetininga — SP
Tem razão, Paulo. A vitória de Shah
Amurath sobre os kozakis acontece em
ESC 4, na história A Ilha dos Desespera-
dos, e não em ESC 9. Quanto ao tapa-

olho, bem... Será que ele se curou por
magia ? Ou terá sido erro do desenhista ?
Abraços para você também.

É sempre sensacional comprar um novo
exemplar de A Espada Selvagem de
Conan. Vale lembrar que poucos heróis

tiveram uma quantidade tão grande de
publicações sem interrupção e com a

mesma qualidade. Além de ter transfor-

mado Arnold Schwarzenegger num as-

tro de primeira grandeza no cinema,
Conan encantou também o público dos
quadrinhos. Gostaria agora de aprovei-

tar a oportunidade e informar aos coleci-

onadores que, sendo um fã incondicio-

nal do Cimério, acabei comprando vári-

os exemplares de cada edição da ESC.
Portanto, tenho números em repeteco
para trocar ou vender. Os interessados

entrem em contato comigo.
KENDI SAKAMOTO
R. Serra da Jureia. 767, ap. 174
03323-020— São Paulo— SP
Taio recado do Kendi.

Estou escrevendo mais uma vez para fa-

zer uma critica a ESC 169, que não veio

com a arte que eu esperava. Mesmo as-
sim fiquei feliz quando li em Pergaminhos
que Alcatena iria desenhar a revista se-
guinte, pois o traço dele é o máximo.
Obrigado por lembrarem de Kull, eu já

estava com saudade dele. No mais, eu
me sentiria honrado em trocar idóias com
conanmaníacos de todo o Brasil.

GLAUCUS JOSÉ G. CAMARGO
R. Epitodo, 80
31 010-270 — Belo Horizonte — MG
Conanmaníacos do Brasil, escrevam para
o Glaucus.

Queria parabenizá-los pelo excelente tra-

balho realizado em ESC 167. Os dese-
nhos de Gary Kwapisz são uma obra-pri-

ma, o tigre dele até parece real. Outra
coisa: já que vocês pararam com as ou-

ovinos
trás publicações do Cimério, que tal nos
presentearem com uma ESC em cores
especial no final do ano, por exemplo?
JOÃO CARLOS TEIXEIRA
R. Marcillano Teixeira, 122
33500-000— Cofins — MG
Uma ESC em cores nós não podemos
prometer, João. Mas aguarde para maio
o especial em cores Conan versus
Rúnico, escrito e desenhado pelo genial
Barry Windsor-Smith.

Saudações, Editores Hiborianos. Volto a
brandir a pena do escriba para exortar a
magnífica arte de A Espada Selvagem de
Conan nç 169, que foi realmente um de-
leite digno de ser usufruído nas pausas
das batalhas. Que os céus os iluminem.

Agora devo encerrar, pois o Reino da
Fronteira é conturbado e devo partir para

uma incursão ao coração da floresta em
busca de ouro e prazeres.

ALBERTO CORREA RALHA JR. .

Res. Adélia Hachem, bl. 09, ap. 102
671 1 5-000 — Belém— PA
Saudações devidamente recebidas e re-

tribuídas, ó nobre guerreiro.

Cláudio Carina
Editor Hiboriano

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

o
andar - CEP

05425-902 - São Paolo - SP. Queremos esclare-

cer suas dúvidas e saber sua opinião sobre nos-

sas revistas. Coloque na sua correspondência

os dados abaixo, e lembre-se: todas as cartas

são lidas pelos editores, mesmo as que não são

respondidas nas revistas. Seu nome, data de nas-

cimento, endereço (rua. n°, bairro, cidade, esta-

do e CEP) e telefone (DDD). Coloque também
o nome e data de nascimento de seu pai ou
responsável para que possamos informá-lo de

outros lançamentos da Editora Abril. Atendi-

mento ao leitor pelo telefone: (01
1
) 3037-4 1 4

1

,

de 2* a 6*. das 9 às 1 8 horas.





www.
com.br
Faça como seu super-herói:

salve este endereço.

A partir de agora, a sua missão é acessar www.abriljovem.com.br. Ê o quartel

general dos super-heróis (e esconderijo dos supervilões). Aqui tem as notícias

sobre Marvel, DC, Image, muitas promoções e os últimos lançamentos. Tudo em

primeira mão. Acesse o site da Abril Jovem. E salve este endereço.
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http://new-yakult.blogspot.com/




