








































































































Hiborianos
Por Crom! O especial Conan vs. Rúnico
está demais. Essa edição em cores já era
esperada há muito tempo por nós, conan-
maníacos(as). Barry Smith está de para-
béns, tanto na arte quanto no argumen-
to. O combate mortal do Cimério com
Rúnico é de tirar o fôlego, e Conan mos-
trou ser um guerreiro que não precisa de
espada ou qualquer outra arma para der-

rotar o inimigo, seja ele mortal ou não.
PAULO ROBERTO O. BUENO
R. Herculano Ferreira, 41
18200-000— Hapetintnga — SP

Saudações, editores hiborianos! Escrevo-

Ihes novamente com o intuito de parabeni-

zá-los por esta magnifica e excelente re-

vista. Congratulações também pela publi-

cação do especial Conan vs. Rúnico. Barry

Smith é simplesmente demais!
THIAGO NARDY VALADARES
R. São Miguei Arcanjo, 259
35400-000 Ouro Preto MG

Estou escrevendo para dizer que Barry

Smith ó o máximo. Ele simplesmente de-
tonou na edição especial Conan vs.

Rúnico. Quero também parabenizá-los
pelo belo trabalho realizado e agradecer
por publicarem uma revista tão especial.

CLÁUDIO PEREIRA SILVA
Av. Afonso Pena, 4921
38405-308— Uberlândia— MG
É isso aí. O pessoal gostou mesmo do
encontro do Cimério com o Deus Som-
brio no nosso especial. Valeu, gente.

Saudações hiborianas! Em primeiro lu-

gar, gostaria de parabenizá-los pelo óti-

mo trabalho desenvolvido em Pergami-
nhos Hiborianos. Em segundo, gostaria

de saber a partir de que mes a saga de
Conan na América será publicada na
ESC. Em terceiro, na penúltima página
do especial Conan vs. Rúnico, o narrador
compara o odor dos mortos que atinge

os pulmões do Cimério a enxofre do
Hades! Na minha opinião, não se deve-
ria misturar a Era Hiboriana com a Grécia
Antiga, que só viria a surgir muitos sécu-
los depois. Em quarto lugar, gostaria de
trocar informações e idéias com
conanmaníacos de todo o Brasil.

RAPHAEL DE ANDRADE COUTO
R.Guarapari, 96
24456-130 — São Gonçalo — RJ
Em primeiro lugar, obrigado, Rafa. Em
segundo, a saga de Conan na América
começa no próximo número. Em tercei-

ro, você tem toda razão. A comparação
deveria ter sido feita com Arallu, não
Hades. Mancada do Barry e nossa tam-
bém, que deixamos passar. Em quarto,

conanmaníacos de t

vam para <

Quero dar os parabéns para a Editora Abril

por publicará Espada Se/vagem de Conan,
pois graças a esta maravilhosa revista eu
me tornei um ótimo aluno de História e Ge-
ografia. As aventuras do Cimério me des-
pertaram a curiosidade para ler livros como
A Vida dos Doze Césares e Diálogos, de
Platão. Obrigado, Abril.

OMAR RODRIGUES DA SILVA
R. Santos Dumont, qd. 81, It. 24

É isso aí. Quem disse que quadrínho não
é cultura?

É a segunda vez que escrevo para Per-
gaminhos Hiborianos com mais uma
questão sobre as viagens no tempo fei-

tas por Conan. O início da história A Ci-

dadela no Centro do Tempo, publicada
em ESC 6. é muito parecido com a aven-
tura O que Aconteceria se Conan, o Bár-
baro Viesse Para os Nossos Dias?,
publicada em Heróis da TV 43. A cidade
é a mesma, e o mago também tem o mes-
mo nome: Shamash, além das imagens
vistas de dentro do poço serem muito pa-
recidas. Minha pergunta é: qual delas
deve ser considerada parte da cronolo-

gia de Conan? Como foi pedido em ESC
174 para que os leitores lembrassem
outras aparições dos pais de Conan, devo
informar que o pai dele aparece na pági-

na 10 da ESC 130.

DIEGO SANTOS SOUZA
R. Marechal Hermes, 9
1 1025-040— Santos — SP
A história narrada em Heróis da TV 43
foi claramente baseada na aventura
publicada em ESC 6, Diego. Esta última

ó que deve ser considerada na cronolo-
gia do Cimério. E obrigado pela dica da
aparição do pai de Conan. O leitor a se-
guir também tem algo a dizer sobre isso.

Caro Editor Hiboriano, atendendo ao seu
pedido, quero lembrá-lo de uma apresen-
tação romanceada dos avós e pais do
Cimério em Conan, O Bárbaro 48. Em-
bora Conan fantasie as histórias que con-
ta ao filho, seus pais e avós são apre-
sentados da mesma forma que na aven-
tura Dia da Maturidade {ESC 130).

DR. JAIME BATISTA COSMO
Instituto Brasileiro de HQIogla
Av. dos Autonomistas, 500, box 29
0620-000 — Osasco— SP
Valeu, doutor.

Estou humildemente escrevendo, sob os
indiferentes olhos de Crom, para prestar

reverência ao Gigante Cimério, à fantás-

tica dupla Roy Thomas e John Buscema
e às penas mágicas de Jusko, Emie Chan
e Norem. Parabéns por todo o trabalho
realizado. Faço aqui um voto de sangue

e fogo de fidelidade eterna à ESC, pois

muito mais do que entretenimento, o que
mensalmente vocês levam às bancas e
uma lição de honra, dignidade e justiça.

Deixo ainda um grande abraço a todos
os leitores, em especial àqueles que en-
caminhei pelas trilhas do Bárbaro!

LUCIANO APARECIDO A. MONGE
Rua do Bosque, 334
01133-000— São Paulo— SP
Falou, Lu.

Saudações aos meus amigos templários e
leitores de bom gosto! E aos responsáveis

Conan\ Venho por meiodesta agradecer
todos esses anos de alegria que vocês nos
deram. Já mandei dez cartas a vocês,

quem sabe esta seja publicada.

GILBER F. DE CASTRO
RuaD-3, qd. 20, it4

74845-190— Goiânia — GO
Pronto, está aia sua carta publicada, Gil.

Apesar de ser a primeira vez que escre-
vo, comecei a ler esta fantástica revista

antes mesmo da Atlântida submergir, e
quando consegui completar a minha co-
leção o mago Thoth-Amon ainda sujava
as fraldas estfgias. Agora, gostaria de
eslarecer algumas dúvidas: 1) Onde es-

tão aqueles antigos mapas hiborianos e
as chamadas das últimas paginas da
ESC? 2) Quando vocês vão lançar o novo
título em cores do Cimério publicado
mensalmente nos EUA?
SANDRO JOSÉ F. DA SILVA
R. Ferreira Leite, 129, ap. 101
20750-000— Rio de Janeiro— RJ
Vamos esclarecersuas dúvidas, Sandro:
1) Você deve ter visto que o mapa voltou

na edição passada, e quejustamente por
isso não pudemos publicar as seções
Pergaminhos Hiborianos e Arte do Lei-

tor. As chamadas na última página tive-

ram de ser removidas para dar lugar às
histórias, que aumentaram de páginas;

2) Esse material está sendo estudado. Os
5 vão ser informados assim que ti

; uma posição.

Cláudio

Editor

claudio.carina® abril.

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

o
andar - CEP

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

para herois@abrll.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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