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CEVEMOS ESTAR
PREPARAPOS PARA

TUPO, NXO ÉP

\

70
PRIMEIRO, O LÓTUS

LÍQUIPO CAUSA POR...
UMA POR QUASS
INSUPORTÁVEL.

























































Caro general do grande exército de
conanmaníacos, exército esse cujos

armamentos são a admiração e a fi-

delidade ao universo bárbaro e medi-

eval que vislumbramos de 30 em 30

luas. Apesar de sermos atingidos, de

tempos em tempos, por flechadas de
roteiros ruins e machadadas de artes

horríveis, lançamos mão de nossos

escudos de bom gosto para defender

a temática adulta genial das crónicas

do Cimério. A propósito, concordo
com o leitor José Roberto A. Martins

sobre o modo como adaptaram
Conan para o cinema e a TV. O pira-

ta, o kozak, o mercenário, o caçador

de recompensas, o ladrão, o clima de
misticismo, o caráter, o conceito de
honra e, principalmente, a libido do

Bárbaro parecem impossíveis de se-

rem transportados para fora dos qua-

drinhos. E lamentável ver um poten-

cial desses ser tão mal explorado!

LUIZ ANTÔNIO DAMIN
R. 189, casa 101

88806-600 - Nova Criciúma - SC
É verdade que nem todas as adapta-

ções para cinema e TV funcionam,

Luiz, mas isso não é uma regra. Ago-
ra mesmo tivemos o lançamento do
filme dos X-Men, numa adaptação
que ficou muito próxima do original.

O primeiro Conan do cinema, estre-

lado por Arnold Schwarzenegger e

dirigido por John Milius, também fez

bonito e, com exceção daquela cobra

gigante ridícula, conseguiu manter o

mesmo espirito dos quadrinhos. Isso,

porém, não aconteceu na sequência,

Conan, O Destruidor, e muito menos
na série de TV A razão para isso é

que existem muitos fatores envolvidos

em produções desse tipo, e o dinhei-

ro é um deles. Outro fator é o talento,

artigo raro hoje em dia em se tratan-

do de entretenimento. Mesmo assim,

ainda temos esperanças de que o

Bárbaro retorne às telas do cinema
em grande estilo, principalmente se
for confirmada a notícia de que
Schwarzenegger está empenhado em

retornar ao papel que o transformou

em astro, mas desta vez como Hei.

I
Rei Conan~\

Parabenizo a todos dessa Redação
pelo ótimo trabalho que vêm realizan-

do com os gibis da Marvel e da Image.

Um exemplo dessa fase é a maravi-

lhosa aventura do Conan criada por

Mike Baron, Val Mayerik e Vickie

Williams intitulada Marfim (ESC 171).

Sinceramente, uma das melhores
que eu já li. Agora, vamos às per-

guntas: 1) Existe a possibilidade

da ESC ser impressa em cores?

2) O trio Baron-Mayerik-Williams

vai dar as caras novamente na re-

vista? 3) Sairá alguma edição es-

pecial do Cimério este ano?
ESTEVÃO CAVINATO
cavvinas@zaz.com.br
Valeu, Estevão. Suas respostas:

1) A ESC continuará a ser impres-

sa em preto e branco. Na opinião

deste escriba, esse é o melhor
estilo para vermos as histórias de
Conan; 2) Realmente, Baron,
Mayerick e Williams fizeram um
belíssimo trabalho na ESC 1 71 . Tão
logo, porém, não teremos outra his-

tória conjunta deles; 3) Não.

Pelos olhos de Crom, onde está a

personagem mais sexy dos qua-
drinhos, a minha amada Sonja? Já
não aguento mais de saudades!
Eu queria saber também por que
nem sempre saem os Pergami-
nhos Hiborianos e quais são os
planos de vocês para o Cimério de
Bronze no segundo semestre
(ouvi dizer que a revista seria can-

celada). Aquele abraço a todos da
Redação. Ah, se por acaso algu-

ma leitora parecida com a Sonja
ler isso, me escreva!

RODRIGO CÉSAR
ro.cesar@terra.com.br

A essa altura, Rodrigo, você já deve
ter matado as saudades da Sonja

com a aventura A Montanha Esme-
ralda, publicada na edição 188. Es-

tava faltando espaço para os Per-

gaminhos, mas agora nós demos
um jeito, falou? E que história é essa

de cancelamento? Vire essa boca
para lá! A ESC continua firme! Um
abraço para você também.

MERCADO DE SHADIZAR

Aviso a todos os conanmaníacos que
estou vendendo as minhas coleções

do Conan: ESC 1 a 189; Conan, O
Bárbaro (colorida) 1 a 38; ESC em
Cores 1 a 10; Conan Saga 1 a 4 e 15;

Rei Conan 1 a 8; Conan Rei 1 a 12;

Almanaque Conan, O Bárbaro 1;

Almanaque Conan e Sonja e Conan
O Destruidor - O Filme.

JOSÉ HÉLIO DE QUEIROZ
R. Almir Rodrigues, 469
02616-000 -São Paulo -SP

Marco Moretti

Editor Hiboriano
mmorefti@ abril,com.br

Escreva para PERGAMINHOS HÍBO-
RfANO&Av. das Nações Unidas.7.22l

- 8o andar - CEP 05425-902 - São Pau-

lo - SP. Ou envie seu e-mail para

herois.abril@atleitor.com.br
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