








































































































há pouco tempo comecei a ter acesso aos
números mais antigos e me deparei com
pérolas como a saga A Rainha da Costa

Negra, a história completa da ascensão

de Conan ao trono da Aquilõnia e outras.

Assim sendo, pergunto: onde está aquela

introdução com um trecho das Crónicas

da Nemédia que costumávamos ver na se-

gunda capa? Onde estão os mapas hibo-

rianos? Creio que os leitores novatos de-

vem se sentir perdidos e nem imaginam a

distância entre a Aquilõnia e Khitai. Onde
estão as grandes sagas? A última que li

foi Conan na Cidade dos Magos {ESC 1 1

1

a 115). Gostaria que esses itens retornas-

sem, para delírio da massa conanmanía-

ca. Quero aproveitar para parabenizar os
editores da Abril pelo respeito que têm
com os leitores, pois leio todas as publi-

cações da Marvel.

RODRIGO PIMENTEL
R. Crato, 119, c/6

21210-420— Penha Circular— RJ
Suas observações são muito acertadas,

Rodrigo. Acontece que, como você deve

ter percebido, a ESC atual está com um
número depáginas menorem relação aos
exemplares mais antigos. Por isso, qual-

queracréscimo de textos ou mapas sacri-

ficaria o espaço da seção Pergaminhos
Hiborianos ou da Arte do Leitor, o que pro-

vavelmente desagradaria muitos leitores.

Mas vamos ver se conseguimos encaixar

pelo menos o mapa da Era Hiboriana em

Pode compor a sua música sem proble-

ma e sem permissão. Mas cuidado: se
lorgravaralgum CD ou se apresentarem
público, não use nenhuma logomarca re-

ferente ao Conan ou à Marvel: 2) É muito

difícil encontrar essas quadrinizações.

Em todo caso, tente em sebos ou
gibiterias especializadas. De repente

você dá sorte... Quanto a capas do
Norem, acho que vamos ter algo a res-

peito mais adiante.

É a primeira vez que escrevo para expres-

sar minha admiração por esta revista. Já
li quadrinhos de todos os tipos, mas
Conan realmente me impressiona a cada
novo exemplar. O trio formado por Chuck
Dixon. Gary Kwapisz e Ernie Chan é o
melhor que já apareceu, sem tirar o mé-
rito das capas do Mike Deodato Jr. Ainda
continuando os elogios: a ESC 1 72 esta-

va fenomenal, principalmente quando o

Cimério se viu diante de Crom em meio

a um sonho mórbido. Sem mais delon-

gas, um abraço a todos da Abril, em par-

ticular aos caras da Redação.
EMERSON FABIANO GRANIEL
Rua F/15. n8 418
98910-000 — Três de Maio— RS
Os caras da Redação agradecem e man-
dam outro abraço. Emerson.

Cláudio Carina

Editor Hiboriano

claudio.carina@abril.com.br

Saudações hiborianas! Estou hoje com
29 anos e desde os 12 venho colecio-

nando tudo a respeito de Conan. Tenho

os dois filmes (embora ache o segundo
uma baboseira), gibis de várias épocas.

! pósteres e os discos com as músicas dos

filmes. Mas não é só esse cimério

ensandecido que tem a minha admiração.

Exalto também a coragem de heróis

;
como Thor, Kull, Rei Arthur, Perseu e até

a Xena do seriado de tevê (as histórias

são terríveis, mas ela é uma deusa de
beleza e vigor). Bom. como podem ver,

corre em minhas veias o mesmo sangue
bárbaro desses guerreiros de vetustas

i épocas. Aproveito para ressaltar a quali-

dade desta revista, que contém aventu-

\ ras empolgantes, capas belíssimas e, em
especial, a seção ,4rfe do Leitor, uma gra-

ta iniciativa que vem dar uma oportuni-

dade para o artista amador mostrar um
;

pouco de seu talento. Os desenhos des-

ses leitores são realmente muito bons,

como o da ESC 172. Finalizo deixando

meu abraço e respeito por todos os que
fazem e prestigiam A Espada Selvagem
de Conan.
ALDRIN LUZ BRITO DE SOUZA
R. Costa do Marfim, 135, ap. 101

30575-000— Belo Horizonte— MG
Obrigado pela carta. Ai

Amigo Cláudio Carina: na ESC 167você
disse ao leitor Renato Vieira Lira que
Conan visitou os nossos dias em duas

I
aventuras, publicadas em Heróis da TV
43 e em Capitão América 130. Entretan-

to, existe uma terceira história que você
esqueceu de mencionar. Em Grandes He-

róis Marvel 39, após enfrentar Wolverine

na Era Hiboriana, o Cimério é transpor-

,

tado para o século XX, mais precisamen-

I

te para o momento em que os X-Men ten-

!
tavam impedir que Jean Grey se trans-

j

formasse na Fênix Negra. Julgando que
os mutantes fossem demónios atacando

|

uma donzela indefesa, o herói hiboriano

arremessa uma pedra na cabeça de
Ciclope, desacordando-o e rompendo o

elo mental que o unia a Jean. Isso fez

|
com que o poder da Fênix Negra fosse

j

liberado, destruindo aquela realidade. Um
I abraço a você e a todos os companhei-
I ros da Redação.

JOÃO ROBERTO A. MARTINS
R. Maria Joana Félix Diniz, 1729
1 8601 -01 0— Botucatu — SP
Bem lembrado, João. Pica aqui retifica-

do o meu cochilo e registre-se mais esta

viagem do Cimério aos nossos tempos.

Abraços a você também.

Saudações, amigos da ESC. Sou um cor-

sário que navega nesta revista há mais

ou menos cinco ou seis invernos, mas só

algumas edições. Quanto a uma saga
mais longa, como foi anunciado aqui mês
passado, aguarde para o segundo semes-
tre uma sensacional aventura em quatro

partes narrando uma viagem do Cimério

à América pré-colombiana.

Olá para todos da Redação. Meu nome é
Leonardo, tenho 20 anos e sou aluno de
História da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (URFJ). Gostaria de fazer um
elogio a Mike Deodato pelas ótimas ca-

pas que fez para esta revista, mas há al-

guma previsão de quando teremos uma
capa do Earl Norem novamente? Quero
saber também o seguinte: 1)Tenho uma
banda heavy metal de rock e pretende-

mos compor uma música chamada
Conan, The Barbarian, que vai contar a

história do Bárbaro. É preciso pedir per-j

missão a alguém? Nesse caso, a quem?
2) Onde eu posso conseguir as
quadrinizações dos filmes Conan, o Bár-

baro e Conan, o Destruidor? Por último,

gostaria de parabenizar os artistas Gary
Kwapisz e Vickie Williams pelos ótimos

desenhos da ESC 171.

LEONARDO RIBEIRO FREITAS
R. Soldado José Alexandre, 76
21655-650— Nilópolis — RJ
Valeu a carta, Leo. Suas respostas: 1)

MERCADO DE
SHADIZAR

Estou colocando à venda a coleção com-
pleta de A Espada Selvagem de Conan
em ótimó estado pela melhor oferta,

PAULO ROBERTO SILVA V

R. Ataualpa Vaz de Mello, 1077
\\

13405-120 — Piracicaba— SP^
\\

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

o
andar - CEP

05425-902 - São Paulo - SP. Ou envie seu e-mail

para herois@abri!.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





39 de agosto de 1997 - 0 Dia do Julgamento
0 supercomputador Skynet toma o controle
do arsenal nuclear americano e provoca a
3a. Guerra Mundial. Bilhões de pessoas são
aniquiladas. Rs máquinas conhecidas como
exterminadores dominam a Terral

Sarah Connor e seu filho John. com a
ajuda de um exterminador reprogramado,
conseguem impedir o surgimento do 5kynet.
evitando o holocausto nuclear e
alterando o rumo da Historial

Mesmo sem saber, Murphy será o responsável pelo renascimento do Skynet...
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, A continuação jamais filmada de

0 EXTERMINADOR DO F0T0R0 II.

Orna fantástica aventura em quadrinhos
* escrita por FRANK MIUER

e desenhada por WAIT SIMONSON.

uinienal em 4 edições,
partir de 10 de junho.
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Um novo arco de histórias, ainda mais empolgante.

Nas bancas dia 25 de Junho. Não perca!
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