




^ J aiba, ó príncipe, que, entre os anos em que os oceanos
tragaram Atlântida e os anos em que se levantaram
os filhos de Argas, houve uma era inimaginada, re-

pleta de reinos esplendorosos que se espalharam pelo mundo co-

mo miríades de estrelas sob o firmamento. Nesta época surgiu
Conan, um bárbaro de cabelos negros, olhos ferozes, saqueador,
ladrão sagaz, assassino frio com gigantescas crises de melancolia
e não menores fases de alegria, mãos sempre crispadas sobre o
cabo de uma formidável espada, pronta a ser brandida na luta,

para humilhar os frágeis tronos da Terra."

Crónicas da Nemédía

Conan torna-se um
herói perante o

rei de Argos,

ao auxiliar o reino

costeiro contra forcas

invasoras de Zíngara.

Após despedir-se de

lessica, o clmérlo
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% \ a época conhecida pelos cronistas da

1 Nemédia como a Era pré-Cataclísmica

\J pouco se conhece, exceto a parte final,

que se encontra sob os véus das brumas lendá-

rias. A civilização thuraniana estava ruindo;

seus exércitos eram compostos em sua maioria

por bárbaros mercenários. Pictos, atlantes ele-

murianos eram seus generais, conselheiros e até

mesmo reis. E o maior desses reis era Kull..."

Robert E. Howard







A história que você aca-

bou de ler é a "origem" do
Rei Kull, publicada no pri-

meiro número da revista do
personagem nos EUA, em
1971. Nela, Roy Thomas
condensa, através de flash-

backs, o conto Exiles of
Atlantis, de Robert E. Ho-
ward, e introduz Brule,

o bárbaro das ilhas Pictas

que se torna o melhor ami-
go do rei.

A lenda de Kull ganhou vi-

da em agosto de 1929, quan-
do a revista Weird Tales pu-
blicou o primeiro conto do
personagem, The Shadow
Kingdom. A ação se desen-
volvia na era pré-Cataclísmi-

ca, aproximadamente há 20
mil anos, narrando a história

de Kull, um bárbaro criado

por tigres nas florestas de
Atlântida, e sua luta para de-

fender o trono que usurpou
em Valúsia, maior reino do
continente thuraniano.

Howard pode ter sido
inspirado a escrever sua
fantasia heróica baseado
em reinos exóticos de eras

Clark Ashton Smith, que pu-
blicou em junho de 1930,

em WT, a primeira de uma
série de histórias sobre
Atlântida. Smith, Howard e
H. P. Lovecraft, os principais

escritores de WT, tinham o
costume de trocar manus-
critos originais para consi-

derações entre si.

Ao todo, Howard escre-

veu ou começou a escrever
treze narrativas sobre o
mundo de Kull. Mas apenas
duas acabaram sendo publi-

cadas em WT. Somente 30
anos após a morte do autor,

as demais histórias foram
descobertas e publicadas,

revelando que o primeiro
conto de Conan não passa-
va de uma adaptação de
uma história de Kull, com
os nomes dos personagens
alterados.

De todo modo, The Sha-
dow Kingdom tornou-se um
marco para os estudiosos,

consagrando-se como a

configuração do género
Sword and Sorcery (espada
e feitiçaria). Howard reuniu

única embalagem: os res-

plandecentes reinos de
magia esquecidos de Clark

Ashton Smith, o horror e o
mal pré-humano de H. P.

Lovecraft, e o heroísmo de
capa-e-espada, de Harold
Lamb, Rafael Sabatini e Tal-

bot Mundy.
Quatro anos depois de es-

crever as histórias de Kull,

Howard chegou ao ápice de
sua conjuração literária de
guerreiros bárbaros, prince-

sas exóticas, bandidos san-
guinários em reinos imaginá-
rios, repletos de cidades em
ruínas, campos de batalhas
épicas, feitiçaria e maldade
ancestral, numa história cha-
mada The Phoenix on the
Sword. O herói da história se
chamava Conan.
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TODA A LOUCURA DA GUERRA
4. EXPLODE AGORA
EL EM CORES CHOCANTES.

Foi você quem pediu.

Um míssil carregado de tintas vivas

e reais acaba de detonar uma
explosão de cores na sua revista.

Agora, todo o absurdo da

destruição de americanos e vietcongs

ficou ainda mais terrível.

Não fique na mão.

Pegue já o seu exemplar.
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