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0 RETORNO DE STYRM
Na cidade montanhosa deValdover, a

sacerdotisa Mecora decide livrar seu

povo da ameaça do dragão Styrm.
Para essa tarefa, ela precisa da força

de um guerreiro valoroso.

Alguém como Conan.































































"A IRA COMEÇOU A BORBULHAR
NAS MINHAS VÍSCERAS QUANDO
FICOU CUARO... PEUA AUSÊNCIA
PA RAINHA £ PEUO UAMENTÃVEU
ESTADO DO REI... QUE EU ESTAVA
PRESTES A ME TORNAR VÍTIMA DE

OUTRA PIAPA/"





































































Será que li direito? Na ESC 189,

alguém realmente quis se passar
por crítico do argumentista e do
artista que melhor retrataram o gi-

gante de bronze concebido por

Howard? Por Crom, Mitra e todos

os deuses que pontilharam a Era

Hiboriana, esse herege merece
ser excomungado para que venha
a se arrepender de seus peca-
dos... Apesar de Buscema não ser

meu artista preferido (gosto mais
de Kayanan e Barry Smith), o

Conan desenhado por ele é o que
mais se popularizou e melhor se

aproximou da visão de seu cria-

dor. Quanto a Roy Thomas, sem
comentários, pois, se hoje acom-
panhamos a saga do Cimério, é

graças a ele e ao quebra-pau que
ele teve com os manda-chuvas da
Marvel no começo dos anos 70
para lançar a maior criação que a
mente fértil e imaginativa do es-

critor de Cross Plains concebeu.
Quanto à ESC 189, achei excelen-

te. O problema é que as histórias

ali mostradas foram feitas para
ganhar cores. Muitas vezes eu não
conseguia definir bem os cenári-

os dos personagens. Sugestão:
utilizem cinza (mas não em exces-

so, por favor). Roland Green se mos-
trou um ótirno argumentista e Cláu-

dio Castellini concebeu um Cimério

bem próximo da versão de John
Buscema (com alguma influência

de Rudy Nebres). Abraços.

DIONÍSIO PEDRO DE ALCÂN-
TARA LISBOA
dionysius@bol.com.br
Abraços para você também,
Dionísio. A propósito de Roy
Thomas e John Buscema, saiba, ó
fiel leitor, que eles estarão nova-

mente juntos em uma história iné-

dita que iremos publicar muito em
breve. Quanto à sugestão de usar o
cinza para definir melhor os dese-

nhos, o Pardal, o nosso Editor de
Arte milagroso, já vem fazendo isso.

Marco, escrevo para comentar, logo

depois de ler ESC 189, a qualidade,

o movimento alucinante dos perso-

nagens, o próprio Conan enfurecido,

enfim, tudo ficou muito bom.Também
quero falar da estátua do Cimério que
está na mesa do chefe. Queria ter

uma para mim, será que algum pa-

trocinador toparia fazer uma réplica

em plástico, como brinde para os lei-

tores? Obrigado pela atenção.

JOSÉ LUCE
jozeluce@terra.com.br
Tai mais um fã de Castellini. Pode
entrar na fila, José, pois os elogios à
ESC 1 89 não param de chegar. Acha-

mos muito legal sua idéia de dar uma
réplica da estátua aos leitores, mas
não é com a gente que você tem de
falar. Ê com o Adriano Passarim, o

artista que fez essa obra-prima.

Por Crom! Se hoje sou filósofo, devo

isso inquestionavelmente a esta

grande revista, a Robert E. Howard,

que é a fonte de tudo, e a vocês da
Abril. Agora, as dúvidas: 1 ) Por que
Valéria não reconheceu Sonja na

ESC 188 se as duas já tinham se

encontrado quando crianças? 2)

Vocês já publicaram todas as
histórias adaptadas de Howard e as

de L.Sprague DeCamp e Lin Cárter?

ALEXANDRE DE BRITO
R. São Sebastião, 640
61910-000 -CE
Valeu, Alê. Vamos às respostas: 1)

Realmente, Valéria e Sonja já havi-

am se encontrado anteriormente.

Podemos verificar isso nos números
8 e 10 da extinta revista Conan - O
Bárbaro (dezembro/92 e fevereiro/93,

respectivamente). Como a ESC 188
fere esse fato frontalmente, a expli-

cação mais fácil é considerar isso um
cochilo do roteirista e ignorar. Mas
existe outra possibilidade. Como o

antigo encontro aconteceu muitos

anos antes, é provável que tanto Va-

léria quanto Sonja tenham se esque-

cido dele. Para reforçar essa tese,

lembre-se de que Valéria, naquela

época, não tinha esse nome. Eia se

chamava Merina; 2) Todas as históri-

as criadas por Robert E. Howard fo-

ram publicadas por nós. Informação

adicional: DeCamp ainda está vivo,

tem 93 anos e continua escrevendo,

mas não com a mesma intensidade

de antigamente. Todas as aventuras

do Cimério que ele produziu com Lin

Cárter também já saíram. Segundo
nosso informante secreto, DeCamp
estaria engajado na continuação

oficial de Conan das Ilhas, bem di-

ferente da mostrada em ESC 161.

Nós ficamos na torcida para que
isso seja verdade.

Marco Moretti

Editor Hiboriano

mmoretti@ abril.com.br

MERCADO DE SHADIZAR
Após uma dezena de anos de
conanmania total, escrevo para os
Pergaminhos Hiborianos para anun-
ciar aos conanmaníacos que dese-
jo me desfazer de uma pequena co-

leção de Conan: Almanaque de
Conan - O Bárbaro em Cores 1; Rei
Conan 1 a 6; Conan Rei 1 a 4, 6 a
8, 10 a 16, 18 e 20 a 24; e Conan -

O Bárbaro 1 a 4, 6 a 8, 10 a 16, 20
a 22, 30 a 33, 35 a 41, 43 a 49, 51 a
55 e 59.

OSVALDO GONÇALVES
R. Henrique José Goulart, 892
15290-000 - Burtama - SP

Tenho para vender as seguintes re-

vistas: ESC 1 a 151; Conan Saga 1

a 17; Conan - O Bárbaro Especial 4
e 5; Conan em Cores 1, 7, 8, 11 e
12; e Conan O Bárbaro 1 a 54.

TONY HUDSON H. BABISCK
R. Ney Pimenta Coelho, 68
29301-190 - Cachoeiro
de Itapemirim - ES
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