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O COLOSSO DE SHEM

A seca aflige os outros pacatos habitantes das cercanias de
Shem. Enquanto alguns se lançam em peregrinação a uma mí-

tica fortaleza paradisíaca, uma criatura gigantesca leva pânico

e destruição às paragens já abaladas pela forte estiagem. Sem
nada saber, Conan se dirige para o centro do desastre.

Por Bruce lones, john Buscema e Ernie Chan

E3 UM LUGAR CALMO

Tudo o que Conan quer é uma boa noite de sono. Nem que
para isso tenha que matar meia dúzia de ladrões'barulhentos.

Por Don Kraar e Tony Salmons

A MÚSICA DOS MORTOS

Uma antiga profecia sobre a morte de um poderoso guerreiro,

que se tornou rei e governou uma nação poderosa, está para

se tornar realidade. E o seu instrumento é uma das concubinas
favoritas de Kull.

Por Chuck Dixon, Ceof Isherwood e Art Nichols

Capa: Thomas Kidd



Vmaginada, :

alba, ó príncipe, que, entre os anos quando os

j
oceanos tragaram Atlântida e os anos quando se
levantaram os filhos de Aryas, houve uma era ini-

maginada, repleta de reinos esplendorosos, que se espalha-

ram pelo mundo como miríades de estrelas sob o firmamen-
to. Nessa época surgiu Conan, da Ciméria, de cabelos ne-

gros, olhos ferozes, mãos sempre crispadas sobre o cabo de
uma formidável espada, pronta a ser brandida na luta, sobre
quem as tribos kushitas cantaram inúmeras lendas. Saquea-
dor, ladrão sagaz, assassino frio, mercenário, pirata, mas aci-

ma de tudo um nómade, Conan palmilhou cada região conhe-
cida da era hiboriana, em busca de aventura e riqueza, sem
hesitar em jogar sua vida na ponta de uma espada sempre
que o pagamento compensasse."

Crónicas da Nemédia

Desta vez, a
solitária cavalgada

de Conan o conduz
através da aridez

de Shem, onde os
homens são capazes
de matar por um
gole de água fresca





































































































































Há uma selva lá fora.
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Já está nas bancas a

segunda edição

especial de Conan,
trazendo duas histór

eletrizantes. Entre

armadilhas fatais,

escravas ardentes e

horrores sem limites,

o bárbaro cimério vai

levar você ao máximo
da emoção, em
aventuras

monumentais!
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