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Arte do Leitor

«Juliano J- Oliveira
OS DESENHOS PARA A SEÇÃO ARTE DO LEITOR DEVEM

SER FEITOS A NANQUIM, NO TAMANHO 18 X 24 cm.



No Checklist de novembro vocês
anunciaram que na ESC 180o Conan
iria enfrentar uma baleia branca...

bem, depois de ler essa edição, eu
percebi alguns equívocos: 1) As ba-

leias brancas também são conheci-

das como belugas, que por sua vez

não se parecem nem um pouco com
a baleia mostrada na história; 2)

Aquela baleia é claramente um
misticeto, uma espécie que tem um
tipo de barbatana no lugar de den-

tes (odontocetos), como as belugas;

3) A baleia mostrada na ESC 180, a

despeito do tamanho (vista por cima

ela deve ter uns vinte metros), é uma
baleia-azul! Essa identificação fica

mais clara se levarmos em conta a
localização da história, que é o ex-

tremo norte do continente america-

no; 4) As baleias-azuis não comem
cardumes de peixes, a alimentação

básica delas consiste de krills,

microcrustáceos existentes em
altas latitudes; 5) Baleias-azuis

tampouco são agressivas a ponto

de pularem a grande altura ape-
nas para atacar seres humanos;
6) Baleia nenhuma, azul ou não,

pode ficar exposta ao sol daquela
maneira sem sofrer graves quei-

maduras. Baleias não tomam sol!!!

7) Conan, por mais forte, astuto

ou audacioso que seja, não teria

a menor condição de "pescar" uma
baleia daquela maneira. Eu sei

que as histórias são apenas
traduzidas e adaptadas por vocês,

mas acredito que esses tipos de
deslizes não podem passar em
branco e acarretam perda de
credibilidade. Enquanto aparecem
seres e animais que não existem

nem nunca existiram, como ara-

nhas gigantes e outros... tudo
bem. Mas no caso de uma baleia

fica mais complicado. E não ve-

nham me dizer que a era do
Conan é anterior à da baleia-azul,

pois ela vive na Terra muito antes

dos tempos do Cimério.

ANSELMO FIGUEIRA DE CARVALHO
stenella@mandic.com.br
Valeu pela aula, Anselmo. Se algum
outro "baleiólogo" de plantão tiver

mais informações sobre a baleia-

azul, pode escrever para nós.

Já faz alguns anos que eu acompa-
nho as revistas do Conan e sou
completamente apaixonada pelo

Cimério. Em uma ocasião, cheguei

a gastar R$100,00 de uma só vez

em revistas antigas. Por intermédio

das histórias do Bárbaro, vocês con-

seguem me levar a um mundo de
fantasias e pensamentos que me
fazem muito bem! Eu adoro me ima-

ginar nos braços do herói, compar-
tilhando aventuras com ele ou sen-

do salva das mãos de algum vilão

demoníaco. Mas a melhor parte eu
deixo para o final, onde o herói e eu
teríamos uma noite de amor... ai, ai!

Já que o Conan não existe na re-

alidade, eu gostaria que vocês
dessem alguns brindes nas revis-

tas, como pósteres coloridos, etc.

Por favor, pensem na minha su-

gestão com carinho!

FABIANA M. DE OLIVEIRA
R. Prof. Estevan Lang Adrien, 144

13482-280 - Limeira - SP
Nós já estamos pensando, Fabi...

já estamos pensando.

Sou fanático por três coisas:

Heavy Metal, mulheres e tudo o

que está relacionado à Era
Hiboriana! O Conan é animal!! Eu
curto as aventuras do Cimério
desde os 9 anos de idade, pois na

época a minha mãe já fazia cole-

ção. Só que há exatamente seis

anos a nossa casa pegou fogo e

as revistas viraram cinzas. Eu vol-

tei a comprar a ESC no ano pas-

sado e já estou indo atrás das
edições antigas para completar a

coleção novamente. O que me
deixa mais feliz é que a revista

está cada vez melhor e vocês vêm
fazendo um trabalho extraordiná-

rio. Um abraço para todos da Re-
dação que faz a alegria mensal de
um guerreiro solitário que nem
mesmo o fogo conseguiu derrotar!

ALEX WALLACE FURLAN
Av. São Paulo, 720
11740-000 - Itanhaém - SP
Por Crom, Wallace! A Redação
agradece o abraço e retribui apro-

vando as suas predileções.

Alexandre L. Caliman
Editor Hiboriano

alexandre.caliman@abril.com.br

Escreva para PERGAMINHOS HIBORIANOS:
Av. das Nações Unidas.7.22l - 8° andar - CEP
05425-902 • São Paulo • SR Ou envie seu e-mail

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

ça sua data de nascimento e telefone para con-

tato. Visite também o nosso site n
'

www.herois.com.br
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