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Digníssimo Editor Hiboriano: ten

fessar que me afastei das páginas d

por algum tempo— que Crom seja piedo-

so com a minha alma, pois devo ser puni-

do severamente. Mas agora estou de vol-

ta, disposto a seguir o Cimério em todas

as suas andanças. Porém, devido a esse

tempo desgarrado, percebi mudanças em
nossa publicação iavorita, com sutis dife-

renças na personalidade do Bárbaro. Em
ESC 171, na história O Uivo da Floresta,

por exemplo, Conan foi constantemente

xingado pelas Damas de Ferro sem retru-

car à attura. E na história seguinte, Mar-

fim, me pareceu tolice o Bárbaro arrumar

encrenca com um califa por causa da es-

posa dele e se aventurar por um deserto

gelado sem saber ao certo o que aconte-

ceria. Vocês já devem ter percebido que
eu não aprovei os argumentos e artes da

ESC citada, mas mesmo assim acho lou-

vável a tentativa de tornar a revista cada
vez melhor. Agora as minhas dúvidas: 1)

Há possibilidade de Conan Hei ser

reeditado? 2) Desculpe a ignorância, mas
o que faz exatamente um letrista?

MARCELO BRONCO

Que Crom o perdoe por ter se desgarra-

do de seu rebanho, Marcelo. Quanto às
ações. eu gostaria de lembrá-

sempre foi condescenden-
ulheres, e portanto seu com-
com as Damas de Ferro está

te coerente. No que diz res-

ria Marfim, dê uma olhada

primeira página, onde Conan diz exa-

tamente: "Crom! Como eu ia saber que
ela era a mulher do califa?!"A partir dai,

a fuga pelo deserto gelado tomou-se ine-

vitável. Suas respostas: 1) Não; 2) As le-

tras nos balões e recordatórios, ora.

Meu nome é Ludimila, tenho 24 anos e

coleciono a ESC desde os 1 5. Sou tão fã

do Cimério que até o meu namorado se

parece com ele (é claro que estou exa-

gerando). O importante é ressaltar que
Conan ó mais do que uma HQ, porque é
diferente da infinidade de heróis que têm
desvios de caráter, muitas vezes deven-

do os seus poderes a um animal ou ex-

periência malsucedida. Conan é infinita-

mente superior. Conanmaníacos, uni-vos!

Escrevam e opinem para que a nossa
ESC fique cada vez melhor! Deus aben-

çoe todos vocês. Beijo grande. PS.: Esse
Mike Deodato é incrível!

LUDIMILA DE SOUZA CRUZ
R. São João, 504, ap. 101
27253-360 — Volta Redonda— RJ
Um beijo grande para você
Ludimila.

ições, caríssimos amigos da Abril.

Finalmente resolvi escrever para vocês
(Josi, a minha namorada, chegou na mi-

nha frente em ESC 150), e cá estou eu
para agradecer toda a sua atenção e cari-

nho. Obrigado, muito obrigado. Quero dar

os parabéns a todos da Redação e ao fa-

lecido Robert E. Howard, pois sem esse
trabalho em conjunto não teríamos esta

maravilhosa revista (eu nem consigo me
imaginar sem a ESC mensal). Sou leitor

antigo, e por isso não poderia deixar de
fazer algumas perguntas: 1)Quando aca-

ba a saga de Conan? 2) Vocês já têm pre-

visão para o número final da ESC? 3)A

ESC acabou nos Estados Unidos?

DANIEL RENATO DE LIMA
R. Araras, 109
1 3076-200 — Campinas— S

Valeu a carta, Daniel. As sui

1) Não sabemos. Es/:

2) Não; 3) A ESC aa
eles continuam publii

mensais.

Tenho 26 anos e coleciono A Espada
desde os 14, quando fui assinante desta

grande revista. É a segunda vez que eu
escrevo e gostaria de dizer que estou

sentindo falta de uma história mais ela-

borada na ESC, daquelas que prendem

a nossa atenção e nos fazem dar plan-

tão na banca de jornais para comprar a

revista seguinte com a continuação da
aventura. Mesmo assim continuo achan-

do muito bom o trabalho desenvolvido nos

últimos exemplares. Um grande abraço.

YURI ALVES DOS SANTOS
R. Jarro Costa Araújo. 129, qd. 26, It. 29
59626-710 — Mossoró— RN
Bem a propósito a sua carta, Yuri. Pode
irse preparando, pois no segundo semes-
tre teremos uma sensacional saga em
quatro pades com uma aventura fantás-

tica de Conan na América! Fique atento.

Grande abraço para você também.

Escrevo pela primeira vez para Pergami-

nhos Hiboríanos a fim de expressar a mi-

nha eterna paixão pelos quadrinhos e

pelas pessoas que os tornam realidade,

pois HQ também é cultura. Agora tenho

três perguntas: 1) Se Bel ó o deus dos
ladrões e Mitra é o deus da serenidade,

o que representaria Crom? 2) Na ESC
130, a história As Quatro Idades de
Conan mostra os pais do Cimério. Em que
outra revista eles apareceram? 3) Ape-
sar de terem vivido em épocas diferen-

tes, alguma vez Conan já se encontrou

com Kull da Atlântida?

NÍLSON ROBERTO D' CUNHA
R. Eufrosino Correia, 82
13610-000— Leme— SP

E isso ai, Nilson. Eis as Si

1) Talvez a indiferença... 72) Salvo enga-

no, essa históna foi a única a mostrar

os pais do Bárbaro (conanmaníacos,
corrijam-me se eu estiver enganado); 3)

Sim, nas histórias Encontro de Reis

(ESC 47; e Os Guerreiros do Tempo
(Graphic Marvef 15/

Escrevo-lhes mais uma vez para dizer o

quanto admiro a Era Hiboriana e princi-

palmente o Cimério de Bronze. Venho de

uma família de conanmaníacos, pois o
meu pai deu-me o nome de Valéria como
homenagem à grande guerreira Valéria

da Irmandade Vermelha. Devo dizer que
isso ó um grande motivo de orgulho para

mim (até temos muitas coisas em comum,
principalmente a fúria). Quero também
por meio desta me desculpar com os
amigos leitores por eu não ter mais envi-

ado os meus pergaminhos. Acontece que
tive de ir com urgência à Hirkània para

participar de algumas duras batalhas e

só agora estou retornando.

VALERIA CRISTINA F.

R. Angelina Gasparetto Sebben, 823, ap. 3

95054-610- Caxias do Sul— RS
Obrigado pela carta, Val.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

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

o
andar - CEP

05425-902 - Sao Paulo - SR Ou envie seu e-mail

para herois@abrit.com.br Se desejar, forne-

ça sua data de nascimento e telefone para con-

tato. Visite também o nosso site na Internet

www.herois.com.br
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O PRIMEIRO CONFRONTO DO BÁRBARO
CIMÉRIO COM aVAM^IRO MILENAR!

Edição especial

inédita escrita e

ilustrada pelo

legendário

desenhista de

Conan: Barry

Windsor-Smith.

Formato americano, em cores!
Nas bancas dia 5 de maio. Não perca!
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http://new-yakult.blogspot.com/




