




A ESPADA SELVAGEM DE

{0 BÁRBARO

A FILHA DE ZUKALA Píg. 5

(Origino/mente publicada em moio de 1971)

Em uma vila zamoriana, Conan se depara com uma estranha criatura felina.

Na verdade, trata-se de uma formosa donzela transformada pelo encanto de

seu pai, o funesto feiticeiro Zukala...

Por Roy Thomas, Barry Windsor-Smith e Frank Giacoia.

PERGAMINHOS HIBORIANOS ng. 24

Uma saída de emergência para os leitores cercados de dúvidas.

MAPA DA ERA H1B0RIANA Págs . 26 « 27

O DEMÓNIO ALADO DE SHADIZAR Pág. 29

(Originalmente publicada em junho de 1971)

Entre as torres de cristal de Shadizar, o Cimério encontra

a paixão nos braços de uma jovem cheia de encantos.

Mas o idílio é interrompido quando ela é raptada

por uma seita de fanáticos que pretendem

oferecê-la em sacrifício a um tenebroso

demónio alado...

Por RoyThomas,

Barry Windsor-Smith ST" \\\
e Sal Buscema. ^liií^rrNl.JnSSwnNr \\\
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Oo PISTAHTE E ESQUECIPO PASSAPO PA TERRA... POS SêCUlOS QUE SE
ESTEHPEM ENTRE O AFUNPAMENTO PA ATL-ÃNTIPA E O INÍCIO PA HISTÓRIA... SURGE...

CONAN O BÁRBARO.'
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É com grande satisfação que volto a

escrever para essa espetacular revis-

ta, que retornou ao seu velho e bom

j estilo, o de apresentar histórias épi-

cas e fantásticas. Espero que conti-

nue assim e que a bola não caia,

como aconteceu tempos atrás. Bom,

% vamos às perguntas: vocês preten-

.
dem republicar todas as aventuras de

Conan que saíram em formatinho?

Isso inclui as histórias da dobradinha

: Roy Thomas e John Buscema? E

V quanto à quadrinização do filme

Conan, o Bárbaro'? Vocês têm inten-

- ção de republicá-la? Um abraço.

CAETANO ALIMARI

Caetanoalimari@engebanc.com.br

v Um abraço para você também,
I Caetano. Sim, nós pretendemos
... republicar muitas das histórias

\
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que saíram em formatinho no pas-

Â sado, algumas até da dupla Roy
Thomas e John Buscema. No en-

tanto, a hipótese de relançarmos

a quadrinização do filme Conan,

o Bárbaro está completamente
descartada no momento, falou?

Gostaria de saber se as histórias ori-

ginais de Conan já foram publicadas

no formato de livro aqui no Brasil

e por qual editora.

ELESSAR
Elessar.m@ig.com.br

Você deve estar se referindo apenas

às histórias originais de Robert E.

Howard que foram adaptadas porRoy
Thomas e Barry Smith na fase que

estamos publicando. A única dessas

histórias editadas no Brasil foi A Tor-

re do Elefante, que saiu no primeiro

número da coleção Conan Espada e

Magia, da editora Unicórnio Azul.

f
Achei muito legal vocês estarem

relançando as histórias de Conan

nnnHDnnHHHMH
escritas por Roy Thomas e dese-

nhadas pelo incrível Barry Smith.

Mesmo sendo um leitor antigo do

Bárbaro, não tive oportunidade de
ler as primeiras histórias dele

publicadas em formatinho.

LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES
Luizguiol@yahoo.com.br

Valeu pela força, Luizâo, e conti-

nue acompanhando essa fase

espetacular.

Meu nome é Osvaldo Magalhães,

sou webmaster da página Cróni-

cas da Ciméria e queria pedir para

publicarem o endereço dessa pági-

na, totalmente dedicada ao Cimério.

Agora os fãs já podem contar com
uma página na Internet onde existem

informações sobre o personagem,

sua cronologia, filmes, artistas, links

de páginas americanas e brasileiras

e muitas outras coisas.

OSVALDO MAGALHÃES
www.cronicasdacimeria.hpg.com.br

Está anunciada a sua página do
Cimério na Internet, Osvaldo. Ago-

ra é com os conanmaníacos pres-

tigiarem seu trabalho.

Caro Dionísio, destaco, de sua carta

publicada no número 196, a parte

com referência às porradas que o fa-

moso herói vem sofrendo em seus 68

anos de existência. Existe um ditado,

nos quadrinhos, segundo o qual "he-

róis nunca morrem". Encontrei essa

frase num título de uma história que

li em 1 949. Desde então, entendi que

o universo dos quadrinhos é diferen-

te da vida real na qual vivemos. Se
Conan tivesse morrido na primeira

porrada que levou, vocês não teriam

o seu momento de fama ao aparecer

nas páginas desta revista. Por Crom,

aceitem o meu abraço.

E. FIGUEIREDO
Newter@bol.com.br

Temos certeza de que o Dionísio e o

Fernando tiveram a melhor das inten-

ções ao elaboraras listas de desgra-

ças na vida do herói hibohano. Mais

do que ninguém, eles são fãs incon-

dicionais do Cimério e só pretendi-

am compartilhar com os demais lei-

tores algumas curiosidades que le-

vantaram nas centenas de histórias

do personagem.

Marco Moretti

Editor Hiboriano

mmoretti ©abril.com.br

MERCADO DE SHADIZAR

Gostaria de anunciar aos co-

nanmaníacos de todo o Brasil que
possuo vários números repetidos

das edições do Bárbaro e outros

materiais, como trilhas sonoras
dos longa-metragens, filmes em
vídeo, etc, para vender ou trocar.

Quem se interessar, peço que en-

tre em contato comigo.

THIAGO NARDY VALADARES
Thiago.nardy@bol.com.br

Escreva para PERGAMINHOS H/BO-
RMNOS:Av. das Nações Unidas.7.221

- 8o andar - CEP 05425-902 - São Pau-

lo - SP. Ou envie seu e-mail para

herois.abril@atleitor.com.br
Visite também o nosso site na
Internet: www.herois.com.br









ROY THOMAS roteiro . BARRY SMITH DESENHOS • SAL BUSCEMA arte-F1Nal
CLÁUDIO CARINA tradução e adaptação • VALÉRIA CALIPO St ComicraftT" letras
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