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O BÁRBARO

A CAVEIRA DOS MARES 5

A Espada Selvagem entra em nova fase e traz a você

um épico sem precedentes! Conan embarca em uma
nau khitanesa rumo ao Oriente, conduzido pelas

mãos seguras de ROY THOMAS (argumento). JOHN
BUSCEMA (desenhos) e TONY DEZUNIGA (arte-final)

— os maiores especialistas em Era Hiboriana.

INFORMAÇÕES ÚTEIS 50

Explicamos a nova fase da Espada Selvagem e forne-

cemos uma lista de referencias cronológicas para an-

tigos e novos leitores.

MORTE E VIDA NO VALE DO TIGRE 52

Primeiro capitulo de uma espetacular sequência de

histórias que reconta o nascimento e a vida do Rei

Kuil, da Atlântida, na Era Pré-Cataclísmica. Por ROY
THOMAS e E. R. CRUZ.

Capa: EARL NOREM



NESTA PÁGINA,
NA PRÓXIMA EDIÇÃO.

O resultado de muitos meses de pesquisa e

meticuloso trabalho de reconstituição:

O NOVO MAPA DA ERA HIBORIANA!

Nossos arqueólogos conseguiram novas

informações da época em que Conan viveu e

trazem a você um mapa muito mais

detalhado.

AGUARDE.





























































































UM PRONUNCIAMENTO HIBORIANO
(ESCLARECIMENTOS SOBRE A NOVA FASE DESTA REVISTA)

Nas cem edições de A Espada Selvagem publicadas até hoje. apresentamos histó-

rias dos mais diversos períodos da vida de CONAN. Funcionava desta forma: uma

história da juventude de Conan, publicada na edição 30, digamos, era seguida, na

edição 31, por uma aventura de seus anos como rei da Aquilônia, recuando depois

uma década até seus dias de pirataria, e assim por diante (ou para trás). Em resu-

mo, as aventuras do Cimério nunca foram apresentadas em ordem cronológica

nesta revista.

Essa abordagem foi empregada porque, quando foi lançada a original Savage

Sword of Conan nos Estados Unidos, os editores quiseram primeiro adaptar para

os quadrinhos todos os contos escritos pelo criador de Conan, Robert E. Howard, e

por outros autores, como L. Sprague de Camp, Lin Cárter, Bjorn Nyberg e Andy Of-

futt. Além do mais, desde o início, o próprio Howard se propôs a escrever as aven-

turas do Cimério sem uma ordem cronológica, como se fosse um aventureiro nar-

rando as passagens de sua vida à medida que se lembra dos acontecimentos.

Todavia, a partir de agora, a Espada Selvagem entra em nova fase e passa a pu-

blicar a saga do Cimério de Bronze em sequência cronológica, como já acontece

na revista mensal em cores CONAN, O BÁRBARO.

O período mostrado será aquele em que Conan, já com mais de 30 anos de idade,

leva a vida como pirata baracho, saqueando a costa de Zíngara e de outros reinos

hiborianos. É um período bem anterior ao de seu retorno à Aquilônia, quando tor-

nou-se rei.

Já que passaremos agora a enfocar uma fase específica, talvez os leitores mais

desconfiados perguntem o que faremos com as histórias soltas, de épocas diversas

da vida de Conan, que vinham sendo publicadas nesta revista. Bem, elas já têm

destino certo: a partir deste mês, chega às bancas CONAN SAGA, um novo almana-

que trimestral que trará as melhores histórias clássicas ainda não publicadas.

Mas isso não significa que a ESC ficará presa à fase pirata de Conan para sem-

pre. De tempos em tempos, poderemos mergulhar em outras épocas.

Outro fato importante nessa nova fase da ESC é que, a partir desta edição, come-

çamos a publicar uma longa saga, em capítulos, que reconta toda a origem do REI

KULL, soberano de Valúsia, na Era Pré-Cataclísmica.

Como vê, caro leitor, este é realmente o primeiro número de uma espetacular nova

era.

Fique com a gente!



AS AVENTURAS DE CONAN
Para orientar os novos leitores — e talvez alguns veteranos — , Conan re-

lata as aventuras mais importantes ocorridas ao longo de sua vida. Isso ocorre

nas páginas 26 a 39 desta edição, durante a conversa com o capitão Kuchum. o pi-

rata khitanês.

A fim de evitar a poluição das artes com notas de rodapé, resolvemos fa-

zer uma lista de referências aqui, nesta página. A lista indica, com precisão, onde
foram publicadas as aventuras mencionadas pelo Cimério.

Os códigos utilizados serão: ESC (Espada Selvagem de Conan). CB (Co-

• HTV 40/CB 1 - O nascimento de Conan num
campo de batalha, suas primeiras aventuras e

a profecia de um shaman que prevê o reinado

do Bárbaro no trono da Aquilònia.

CD ESC 21/56 - Após ser aprisionado pelos hi-

perbóreos. enquanto lutava ao lado dos aesires.

Conan consegue fugir e Inicia suas viagens pe-

las terras hiborianas.

© ESC 13/CB 2 - A Torre do Elefante, em duas
versões — uma ilustrada por John Buscema,
outra por Barry Smith.

® ESC 31 - Primeiro encontro com Isparana.

uma ladra tão ou mais ardilosa do que Conan.
na época.

® SAM 13/ESCOR 3 - Encontro com Zukala e

Zephra.

® ESC 58 - Conan conhece Fafnir.

® ESCOR 5 - Os dois lutam no dramático cerco

de Makalet.

© HTV 367ESC 43 - Conan conhece a guerreira

Sonja em Makalet e é abandonado por ela pou-
co depois.

® SAM 1 - Makalet cai ante o poder do exército tu-

raniano. e Conan salva a rainha Melissandra.

® HTV 56 - Salva o rei Yildiz, de Turan.
® HTV 59 - Conan e Juma enfrentam uma les-

ma gigante.

© ESC 41 - Conan e Bêllt se encontram e se

apaixonam.
© ESC 42 - Conan torna-se conhecido como
Amra. o Leão.

ffi ESC 45 - Conan e Bêlit se deparam com Sonja.

® ESC 47 - Conan. Bêlit e Sonja confrontam o

rei KuII.

© ESC 49 - O encontro com Zuia.

® ESC 53 - Fuga de Harakht.

® ESC 54 - Conan, Zula e Bélit lutam contra as

hordas reptil lanas de Thoth-Amon.
© ESC 55 - Bêlit recupera — e abandona— seu

trono usurpado.

(D ESC 57 - A morte de Bêllt.

© ESCOR 6 - A morte de Zukala.

® ESC 3 - Batalha com Thugra Khotan.

ffi ESC. 4 - Combate um macaco carnívoro.

® ESC 5 - Crucificado!

9 ESC 6 - O dinossauro da Cidadela no Centro

do Tempo.

® ESC 8 - Os canibais de Zamboula.
© ESC 9 - Khosatral Khel. o demónio de ferro.

© ESC 12 - Os Profetas do Circulo Negro.

• ESC 10 - O monstro-sapo de Xuthal.

® ESC 30 - A aventura de Tombalku.

® ESC 21 - Conan. agora um pirata baracho.

assume o comando do navio Falcão após a mor-

te do capitão Gonzago.

Nota dos Editores: As aventuras narradas por Conan a Kuchum
ainda inéditas no Brasil poderão ser acompanhadas futuramen-

te em Conan - o Bárbaro e nas edições especiais Irimestraia de
Conan Saga.



NA ERA PRÉ-CATACLÍSMICA, MUITOS SÉCULOS ANTES DO SURGIMENTO DE
CONAN - O CIMÉRIO, NASCEU UM GUERREIRO IGUALMENTE DESTEMIDO EM UM
PEQUENO CONTINENTE ENTRE AS ILHAS PICTAS E A COSTA THURIANA...

ff KULL DA ATLÂNTIDA

























CHEGOU

As melhores histórias clássicas

de Conan
em edições trimestrais!

110 páginas!

Duas histórias completas

por edição!

Somente material INÉDITO!

Nas bancas em abril!
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