












































































































í que eu escre-

sHiborianos.

Tenho dezenove anos e

mundo que conheço di;

velho demais para ler revistas em
quadrinhos... mas eu gosto, pô!! O
que posso fazer? Bom, esse foi o meu
desabafo e agora vem a minha críti-

ca: é sobre o Mapa Hiboriano, que

vem sendo publicado cóm muita fre-

quência nas revistas do CImério. Por

que vocês não voltam a publicar a

Arte do Leitor em vez do mapa? É

muito divertido ver como os outros lei-

tores enxergam o Conan. Aproveito

e mando um dos meus desenhos fa-

voritos, para que vocês reabram a

seção com chave de ouro. Valeu!!!

RENATO APARECIDO S. SILVA

Av. Goiás, 901

73800-000 - Formosa - GO
Valeu, Renatâo! Infelizmente, não
será desta vez que o seu desenho vai

aparecer na Arte do Leitor, mas o tra-

balho fica arquivado para uma próxi-

ma oportunidade. Quanto às críticas

ao seu salutar hábito de ler histórias

em quadrinhos, principalmente a

ESC, fique tranquilo, pois aqueles

que o criticam fazem isso sem co-

nhecimento de causa. Se esses cha-

tos lessem as nossas revistas não

teriam tempo para criticá-lo, pois es-

tariam entretidos com as aventuras

do CImério.

Blasfémia! Só assim pode ser defini-

do o lixo publicado em ESC 178 - a

saga Conan na América. Essa foi a

gota d'água para ml

para outros leitores também. Há al-

gum tempo eu já não acompanho
fielmente esta revista, que na minha

opinião foi maculada por vocês, pois

meus apelos nunca foram atendidos.

Vocês desonraram a memória de
Robert Erwin Howard, o criador de

Conan, um génio que só foi reconhe-

cido após o falecimento e agora tem
sua obra conspurcada por abutres

que querem se aproveitar de sua

genialidade criando besteiras como
a ESC. Como poderia Conan chegar

às Américas apenas navegando? Se
ao menos ele tivesse atravessado

alguma bruma mágica ou um portal

do tempo, tudo bem. Mas a estupi-

dez é tão grande que até esquece-

ram que na época do Cimério nem
existia o continente americano. Aúni-

ca satda
P
depois desse erro, é can-

celar essa publicação ou voltar a tra-

balhar com os mestres Roy Thomas,
John Buscema, Tony de Zufiiga, Joe

sko, Earl Norem, etc... Eu tenho

ia sugestão: por que vocês não me
contratam como argumentista da

ESC? Garanto que serei muito me-
lhor do que esses loucos que es-

tão trabalhando por aí e asseguro

que muitos outros colecionadores

aposentados voltariam a comprar

esta revista!

LUÍS GOMES DE LIMA
R. Raul Pompeia. 613

07790-000 - São Paulo - SP
Agradecemos suas opiniões, Luís,

embora discordemos completamen-

te delas. Infelizmente, nós

condições de avaliar e mi
publicar as suas histórias. Uma dica:

mande os seus roteiros (vertidos para

o inglês) para a Marveí Comics, nos

Estados Unidos... quem sabe um
novo Roy Thomas esteja nascendo
aqui na nossa seção. Anote o ende-

reço: 387 Park Avenue South, New
York, N. Y 10016 - USA. Boa sorte!

Saudações, editor hiboriano! Escre-
va primeira vez para para-

-lo por esta magnífica, exce-

lente e estupenda revistai Comecei

a acompanhar as aventuras de
Conan há pouco tempo, mas já es-

tou encantado com a qualidade dos

roteiros e das artes. Mesmo sendo

em preto e branco, a ESC dá um
banho em muitas publicações

colorizadas por computador... Apro-

veitando, eu gostaria de saber onde

Conan encontrou as Damas de Fer-

ro pefa primeira vez. Até mais!

LEONARDO BATISTA RODRIGUES
R. Senador João Câmara, 75

59518-000 -São Rafael -RN
Fala, Léoí Valeu peia carta e petos

elogios. Quanto a sua dúvida, o pri-

meiro encontro de Conan com
Lupana, Soraya, Tharla, Perséfone,

Marika e Kira, as Damas de Ferro, foi

mostrado em ESC 173. Na história,

as guerreiras queriam a cabeça do

Cimério em troca de uma recompen-

sa, mas no final foi Conanjjfâffi^
"

rTEffffEffT. ficando não só com a ca-

beça, mas com o corpo inteiro de

Marika... no bom sentido, é claro.

Escreva para PERGAMINHOS HIBORIANOS:
Av. das Nações Unidas. 7.22 1 - 6° andar - CEP
OS425-902 - São Paulo - SP. Ou envie seu e-mail

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

ça sua data de nascimento e telefone para con-

tato. Visite t



ATENDIMENTO
AO LEITOR

Tel.(0__ 11) 3037-4141

De segunda a sexta,

das 10 às 12 he das 14 às 16 h.

E-mail: herois@abrll.com.br

Ou escreva para HERÓIS
Av. das Nações Unidas, 7221
8» andar— CEP 05425-902

São Paulo— SP
Visite nosso site na Internet:

www.harois.com.br A ESPADA SELVAGEM DE

EDIÇÕES
ANTERIORES
Tel. (O _ _ 1 1 ) 3990-2200
Fax (0__ 11) 3990-2233

De segunda a sexta, das 8 às 20 h.

E-mail: abril.ea@abrll.com.br

Abril S/A
Caixa Postal 14.151

CEP 02799-970

São Paulo — SP

PARA
ANUNCIAR

Tel. (0__ 11) 3037-4074

http://www.publiabrll.com.br

ESCRITÓRIOS REGIONAIS
Rio de Janeiro:

Tel. (0__ 21) 546-8193

Fax(0__31)546-8164
Belo Horizonte:

Tel. (0_ .31)282-0630
Fax (0__ 31) 282-8003

Porto Alegre:

Tel.(0__51)231-5899
Fax(0 31)231-5620/4857

Curitiba:

Tel./Fax(0__ 41 (352-2426
Brasília:

Tel. (0__ 61) 315-7554

Fax (0__ 61 (315-7558



Um mllMo

i mllhfio de heróis.
Ilhao de alternativas,
ifto de meses no futuro.
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Quadrinhos que você nunca imaginou que viveria para ver.

í!

Mini-séríe SEMANAL em 4 edições interligada com 5 gibis de janeiro
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http://new-yakult.blogspot.com/




