






















































































































E com imenso prazer e satisfação que

escrevo para agradecer pelo prestígio

e consideração que vocês deram ao

meu trabalho. Confesso que, na hora

em que comprei a ESC 187 e vi

publicada a [estátua
[
que eu fiz, não

acreditei. Fiquei tão surpreso que che-

guei a pensar que estava sonhando e

conferi a foto várias vezes para ter cer-

teza de que era verdade. Foi um gran-

de orgulho aparecer num espaço des-

sa revista espetacular. Conheço bem
o cuidado com que vocês tratam os

leitores, mas não esperava tanto. Bom,

eu sei que Crom é um deus bastante

indiferente em se tratando de assun-

tos humanos, mas tenho certeza de

que ele dedica uma atenção especial

a vocês que produzem a Espada Sel-

vagem de Conan. Que Crom esteja

sempre com vocês também!
ADRIANO RICARDO PASSARIN
Av. Paraná, 75
89249-000 - Itapoá - SC
Nós é que agradecemos por você nos

mandar sua estátua, Adriano. E não

se preocupe, ela está muito bem pro-

tegida no lugar mais seguro da Re-

dação: a mesa do editor-chefe.

Meu, que xarope esse tal Emanuel de

Araújo Melo (ESC 186). Tudo bem,

todos têm o direito de expressar suas

opiniões quanto às histórias do
Cimério, mas dizer que os enredos

estão fracos, bobos e fantasiosos ao

extremo é piada, né? Como se as edi-

ções antigas fossem realistas! E ele

ainda mete o pau nos desenhistas e

roteiristas atuais. Dizer que Roy
Thomas e John Buscema são infinita-

mente superiores aos artistas de hoje

soa a paixão de leitor nostálgico. Roy
Thomas é um bom roteirista, pena que

para mim ele 'lale" demais nos qua-

drinhos. Quase não sobra espaço para

o coitado do desenhista se expressar.

Pior ainda, ele tem a mania de des-

crever toda a cena, como se nós não

tivéssemos a capacidade de entender

o que se passa. Quanto ao excelente

John Buscema, só peca pelo fato de

desenhar Conan com aquele aspecto

de Homem das Cavernas, calçando

as botas do Capitão América. Acho

que já falei demais! Continuem com o

excelente trabalho e não se deixem

abater por certos críticos.

MARCELO SANTOS MIRANDA
marcsan@enersulnet.com.br
Valeu pela força, Marcelo. Só não
concordamos muito com o que você

disse sobre Roy Thomas e John
Buscema. Realmente, Thomas "fala"

demais, mas isso tem uma explica-

ção. A maioria das histórias escri-

tas por ele são adaptações de con-

tos escritos pelo criador de Conan,
Robert E. Howard, e seus seguido-

res, como L. Sprague DeCamp. Sen-

do assim, ele procurou na medida
do possível manter ao máximo as
características literárias das histó-

rias originais, eliminando só o que
considerava desnecessário e redun-

dante do texto. Quanto a Buscema,
o aspecto "Homem das Cavernas"

que ele deu a Conan foi a melhor

tradução visual do personagem ide-

alizado por Howard e tem sua ra-

zão de ser. Afinal, trata-se de um
bárbaro nascido em terras geladas

muito antes da civilização surgir e não

de um educado cavalheiro londrino do

século passado. Portanto, da próxi-

ma vez tome mais cuidado ao falar

de Roy Thomas e John Buscema. Afi-

nal, com religião não se brinca!

Já escrevi algumas cartas para essa

revista há seis anos, mas elas nunca

foram publicadas. Sendo assim, estou

enviando esta com algumas críticas e

sugestões na esperança de que seja

escolhida. Lá vai o bombardeio: 1)

Onde estão as capas de Norem,

Jusko, Ovi, Bob Larkin, etc, que nun-

ca mais apareceram? 2) Eu gostaria

de dar uma sugestão. O mapa que vem
saindo atualmente na ESC ocupa duas

páginas e não agrada muito, pois des-

de que foi publicado pela primeira vez

destacou apenas quatro regiões do

mundo hiboriano. Por que não o subs-

tituem pelo mapa que foi usado na

ESC 90, que é completíssimo e ocu-

pa apenas uma página?

ANA VIRGÍNIA ALVES
graficatriunfo@uol.com.br

Obrigado pela carta, Ana. Lá vai o con-

tra-ataque: 1) Até pouco tempo atrás,

nós pensávamos ter usado todas as

capas desses artistas publicadas nos

EUA, mas o nosso amigo baiano

Dionísio nos informou que há um lote

inédito delas disponível na Internet.

Nós prometemos averiguar isso e,

quem sabe, usá-las no futuro; 2) Nós
agradecemos sua sugestão e vamos

pensar no assunto, falou?

MERCADO DE SHADIZAR

Esta é a primeira vez que escrevo

para os Pergaminhos Hiborianos. e

desejo anunciar as edições que gos-

taria de comprar: ESC 160 a 179 e

182. Desde já, agradeço.

MANOEL M.C. NETTO
R. Antônio Compagno, 63A
14900-000 -Itápolis- SP

Marco Moretti Editor Hiboriano

mmoretti@abril.com.br

Escreva para PERGAMINHOS HIBORIANOS:

Av. das Nações Unidas. 7.22 1
- 8° andar - CEP

:

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

para herois.abril@atleitor.com.br Se de-

Isejar.
forneça sua data de nascimento e te-

lefone para coniato. Visite também © nosso

site na Internet: www.herois.eom.br
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