




UMA ESPADA CHAMADA TROVÃO (Originalmente publicada em março de 1972) *•*» Pág. 5
Conan encontra novamente Zephra, a filha do feiticeiro Zukala. Desta vez, contudo, o ancião

pede a ajuda do Címério para localizar uma lendária cidade de ouro. É entlo que um
terceiro personagem junta-se à busca: Elric.de Melniboné...

Por Roy Thomas, Barry Smith e Sal Buscema.

MAPA DA ERA HIBORIANA Pág, 26 e 27

A IMPERATRIZ ESMERALDA DE MELNIBONÉ Píg . 28
(Originalmente publicada em maio de 1972)

Conan, Zephra e Elric chegam à mítica cidade deYagala e lá se deparam com o sacerdote Kulan-Gath,

que pretende usar sua magia para ressuscitar a ancestral Imperatriz Esmeralda de Melniboné...

Por Roy Thomas, Barry Smith e Sal Buscema.

PERGAMINHOS HIBORIANOS Pá!. 49
Um antídoto para os leitores envenenados de dúvidas.

Arle de capa de BARRY SMITH e DOMZETI AMORIM

























































































Como muitos dos antigos seguidores

das Crónicas que acompanham as

aventuras do Cimério, venho de-

monstrar minha gratidão com
vocês por nos enviarem novamente
à verdadeira Era Hiboriana. Duros
foram os tempos recentes, poucas
narrativas demonstravam um lampejo

do que as aventuras de Amra, o Leão
da Costa Negra, já foram... Mas
novamente uma "miríade de estrelas

no manto negro dos céus" paira

sobre nossas cabeças e o cheiro

de sangue e das batalhas vencidas

retorna aos nossos sentidos quando
lemos os fatos ocorridos na vida do
rei Conan! Voltar a publicar o mapa
do continente híboriano e principal-

mente a introdução das Crónicas da
Nemédia são características das an-

tigas histórias... das boas histórias...

como a que eu li na ESC 201. Sen-
do assim, obrigado e vida longa

ao Rei da Aquilônia!

MARCUS VINÍCIUS M. RAMALHO
Tournoir@ig.com.br
Valeu, xará. É sempre bom saber que
estamos caminhando na direção certa.

Caro editor híboriano, o que teremos

depois das histórias clássicas de
Barry Smith e Roy Thomas? Tam-
bém gostaria de saber se Gil Kane
desenhou Conan (além dos poucos
números que apareceram na ESC).
Cronicasdehiboria@yahoogroups.com

Depois que encerrarmos a atual

fase, é bem provável que publi-

quemos a saga de Conan contra

os kozakis, uma trama inédita até

hoje no Brasil e que vem sendo
aguardada há bastante tempo pelos

fãs. Gil Kane desenhou algumas
aventuras de Conan, sim, e não
estamos falando apenas do Conto da
Era Hiboriana que vimos no número
passado (O Sangue do Dragão,). No
próximo número, teremos o inicio de
uma espetacular sequência de
histórias desenhadas por ele. Não
deixe de conferir.

Caro editor hiboriano, quero comuni-

car-lhe que a ESC tem um novo lei-

tor. Eu já tinha ouvido falar de Conan
mas nunca me interessei em ler as
histórias dele até o dia em que tive

nas mãos algumas edições antigas

da revista. Me identifiquei logo com o
personagem e desde a edição 199
não deixo de comprar. Por Crom! A
ESC é fantástica! Para concluir, gos-

taria de fazer algumas perguntas: 1)

Conan já nasceu nos quadrinhos ou
foi criado originalmente como perso-

nagem de contos? 2) Quantos e quais

filmes já foram feitos com o Cimério?

PABLO GONÇALVES MALHEIROS
Gvargas@uai.com.br
Antes de tudo, Pablo, valeu pelos elo-

gios. Respondendo a sua primeira

pergunta, Conan foi criado original-

mente como personagem de contos
em 1932 pelo escritor Robert E.

Howard (1906-1936). Somente nos
anos 70 ele chegou aos quadrinhos

pelas mãos de Roy Thomas e Barry

Smith, na fase que você está acom-
panhando. Quanto aos filmes de ci-

nema baseados no personagem, fo-

ram realizados somente dois até hoje:

Conan, o Bárbaro (1982), dirigido por
John Milius e estrelado por Arnold
Schwarzenegger; e Conan, o Destrui-

dor (1984), dirigido por Richard
Fleischer. Agora, temos notícias de
que um terceiro filme está prestes a
ser produzido. Leia mais detalhes na
carta a seguir.

Amigos conanmaníacos, segundo in-

formações que obtive na internet, a
Warner Bros. comprou os direitos ci-

nematográficos para produzir um
novo filme de Conan. A produção fi-

caria por conta de John Milius, o
diretor do filme original de 1 982, e ele

já estaria trabalhando no roteiro. Há
indícios de que a direção ficará a
cargo dos irmãos Larry e Andy
Wachowski, de Matrix. Contudo,
Arnold Schwarzenegger não deve-
rá mesmo fazer o papel-título, que

provavelmente será encarnado pelo

campeão de luta livre Dwayne "The
Rock" Johnson. Também não há pre-

visão para o início das filmagens,

que podem ficar para o final de 2003
ou 2004. Por ora, ficamos em com-
passo de espera...

DIONÍSIO
Dionysius@bol.com.br
Eis aias últimas notícias do filme do
Cimério diretamente do nosso corres-

pondente baiano. Uma informação

que nos chegou de última hora diz

que o filme terá como ponto de parti-

da a história A Filha do Gigante do
Gelo, um dos clássicos de Barry
Smith que estaremos publicando na
próxima edição.

Marco Moretti

Editor hiboriano

Mmoretti©abril.com.br
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Picado por uma aranha
geneticamente modificada,
ele seftornou algo mais

e humano.
Corpo fechado. Inquebrável.

Fenómeno. Não importa como
o classifiquem, ele é o Homem-
Aranha. Veja sua origem, sua

vida e suas aventuras na nova

revista Marvel Século 21

.

Diferente do que você viu ou

ouviu falar. Tão diferente que

até parece irreal.

Já nas bancas!

"Eu acredito que existam heróis dos

quadrinhos vivendo entre nós."

Eiijah Price - do filme Corpo Fechado
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http://new-yakult.blogspot.com/




