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BARRV WINDSOR-SMITH (Arte)

e DONIZETI AMORIM (Cores)

I BÁRBARO

O jARDIM DO MEDO (Originalmente publicada em setembro de (971) • M Pag. 5
Conart chega a um jardim misterioso, habitado por mamutes e cheio de estranhas flores.

Mas, como todo jardim, esse também tem sua serpente na forma de um mortífero ser alado...

Por Roy Thomas, Barry Smith e Sal Buscema.

PERGAMINHOS HIBORIANOS
Uma lufada de ar fresco para os leitores sufocados de dúvidas M , Pág, 24

MAPA DA ERA HIBORIANA Pàg, 26 , 27

A IRA DE ANU (Originalmente publicada em outubro de 197 1) , Pág, 28
Em uma cidade coríntia, o Cimério desafia o poderio militar de um sacerdote despótico.

Ao fazer isso, porém, ele desperta a ira de Anu, o lendário deus-touro...

Por Roy Thomas, Barry Smith e Sal Buscema.
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Sou leitor do Cimério desde os 13

anos e já se vão 1 1 anos que sou

conanmaníaco. Estou entrando em
contato com vocês porque tenho al-

gumas dúvidas importantes. A primei-

ra é se já está a caminho o terceiro

filme de Conan que seria dirigido por

John Millius. É verdade que Arnold

Schwarzenegger voltaria ao papel do
personagem agora como rei da
Aquilônia? Minha segunda dúvida é

se vocês vão republicar sagas como
a de Skelos da mesma forma que
estão publicando histórias de Roy
Thomas e Barry Smith. Desde já

agradeço a atenção e gostaria de me
comunicar com amigos cimérios e

cimérias principalmente.

RAFAEL GONÇALVES SEARA
Rafayelgseara@hotmail.com
As informações que temos a respei-

to do novo filme do Cimério, Rafa, é

que a direção ficaria a cargo de John
Míllius, o mesmo diretor de Conan, o

Bárbaro, e a trama giraria em torno

do Rei Conan. Dificilmente, porém,

Scharzenegger voltará a encarnar o
personagem. O astro já avisou que
sua agenda está cheia e não poderá

retomar o papel que o lançou ao
estrelato. Seja como for, ficamos na
torcida para ver se ele reconsidera.

Também é muito interessante a sua
sugestão de republicar as sagas mais

importantes da carreira do Bárbaro.

Prometemos estudar o assunto.

Na história O Crepúsculo do Deus
Cinzento, publicada na ESC 197,

Conan faz referência a mercadores

de escravos hiperbóreos que encon-

trou após enfrentar os Homens-
Feras. Por acaso essa história

será publicada?

MAX MATOS
Maxmatos@ig.com.br
Trata-se de um pequeno inciden-

te nas andanças do Cimério, Max.
Não merecia uma história comple-
ta, apenas um curto flashback,

como foi mostrado.

o nosso querido artista Alfredo

Alcala havia falecido há mais de um
ano, precisamente no dia 9 de abril

de 2000. Descobri também que L.

Sprague DeCamp, um dos escri-

tores responsáveis pela continui-

dade do trabalho de Robert E.

Howard, também faleceu no ano
passado, no dia 6 de novembro.
Despeço-me pesaro_so.

OSVALDO MAGALHÃES
Cronicasdacimeria@ieg.com.br
E realmente é com pesar que noticia-

mos as mortes desses dois gigantes

dos quadrinhos e da literatura de aven-

turas, Osvaldo. Ainda mais sabendo-

se que DeCamp estavajustamente tra-

balhando na sequência oficial de
Conan das Ilhas. Temos a informação,

porém, de que esse trabalho deverá ser

retomado pelo próprio filho do escritor.

Garantimos para breve as biografias

Lendo a revista do Spawn, vi que um
leitor sugeriu acompanhar as aven-

turas do Soldado do Inferno ao som
da banda de rock Iced Earth. Então,

eu resolvi mandar uma sugestão.

Escutem Rhapsody junto com a lei-

tura da Espada Selvagem de Conan.
Garanto que vocês irão se sentir na
Era Hiboriana, pois o Rhapsody faz

um heavy metal medieval muito le-

gal. Gostaria também de agradecer

à Redação pela grande idéia de
republicar os clássicos de Roy
Thomas e Barry Windsor-Smith.

DANIEL FERNANDO
Danie1fernando@rock.zip.net

O editorpromete que vai experimen-

tarsua sugestão, Daniel, e depois dá

Prezado editor, é com profundo
pesar que lhe passo esta notícia:

alguns dias atrás, fazendo uma
pesquisa na Internet, descobri que

Gostaria que republicassem as séri-

es Conan Rei (24 números) e Rei

Conan (8 números) em uma única

coleção. Também poderiam fazer o

mesmo com a revista Conan, o Bár-

baro, que durou quase 60 números,

mas, infelizmente, acabou. Ainda fa-

lando em Conan, por que vocês não
experimentam republicar novamente
a Espada Selvagem de Conan, como
já foi feito uma vez, para dar chance

aos novos colecionadores de comple-

tar a coleção do Bárbaro.

TECHNOMANCER
Technomancerxx@zipmail.com.br
Todas as suas sugestões são muito

interessantes, Technomancer, e a

mais viável de todas com certeza

é a última. Prometemos pensar no
assunto assim que encerrarmos a

espetacular fase de histórias de
Roy Thomas e Barry Smith que
estamos publicando, falou?

Marco Moretti

Editor Hiboriano

mmoretti@abril.com.br
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http://new-yakult.blogspot.com/




