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O BÁRBARO

0 DEVORADOR DOS MORTOS 3

Começa aqui uma nova e espetacular saga pelos mares

hiborianos! Conan e um grupo de piratas barachos par-

tem em busca do tesouro de Tothmekri e confrontam o

Devorador dos Mortos. Mais uma obra-prima de Roy

Thomas. John Buscema e Ernie Chan, desta vez apre-

sentando o primeiro encontro de Conan com Valéria 1
.

NOIVA DO BUCANEIRO 52

O jovem Kull e seus amigos capturam um pirata lemu-

riano nas praias da Atlântida. Porém, o prisioneiro en-

contra uma surpreendente aliada. Por Roy Thomas e

E.R. Cruz.

PERGAMINHOS HIBORIANOS 62

Nossos leitores comentam a ESC e analisam a Era Hi-

boriana.

Capa: EARL NOREM
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NA ERA PRÉ-CATACLlSMICA, MUITOS SÉCULOS ANTES DO SURGIMENTO DECONAN - O CIMERIO, NASCEU UM GUERREIRO IGUALMENTE DESTEMIDO EM UMPEQUENO CONTINENTE ENTRE AS ILHAS PICTAS E A COSTA THURIANA...
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Gostaria de parabenizá-los pela no-

va ESC, que está demais, agora em
sequência cronológica. Acredito que
a maioria dos leitores aprova o que
eu digo. Gostaria também de me cor-

responder com conanmaníacos e co-

nanmaniacas para trocar opiniões so-

bre a ESC.

PAULO ROBERTO DE 0. BUENO

Av. Joaquim Fogaça de A. Neto, 776

16200-000- Itapetlnlnga- SP

Maníacos e maníacas, escrevam pa-
ra o Paulo.

Gostaríamos de comunicar a todos

os leitores a formação do primeiro

grupo de colecionadores da cidade
de Campinas, onde trocamos idéias e
negociamos gibis antigos. Pedimos
aos interessados que escrevam ou
compareçam para conversar

GRUPO DE COLECIONADORES DE HQ DE CAMPINAS

R. Regente Feijó. 1067

13100-000 -Campina» -SP

Tá dado o recado.

O Hiperespaço á um fanzine dedi-

cado a ficção cientifica, fantasia, ter-

ror e HQ. Os interessados em adqui-

ri-lo podem escrever para:

HIPERESPAÇO

A/C CÉSAR RICARDO T. DA SILVA

Caixa Poetai 375

09001 - 970 - Santo André - SP

Boa sorte com seu fanzine, César.

Por Crom, estava simplesmente
sensacional a conclusão da saga "A
Caveira dos Mares", e a capa de Earl

Norem estava realmente fantástica.

Porém, eu ainda tenho algumas dúvi-

das: 1) Na ESC 104, o mago Thulsa
Doom foi derrotado e seu crânio no-
vamente separado do corpo. Será
que ele vai voltar mais uma vez para
infernizar a vida do Cimério? 2)

Quando Conan terá uma luta decisiva
contra Thoth-Amon?

JAlRSON B. RODRIGUES

R. SSo Vicente Ferrer - Lote Sto. Antonio, 97

55700-000 - Limoeiro - PE

Vamos às suas dúvidas: 1) Vocô sa-

be como são esses feiticeiros, não
sabe? Por isso, não fique muito sur-

preso se Thulsa Doom voltar do infer-

no aprontando mais uma das suas
para o Cimério. 2) A luta decisiva de
Conan, já rei da Aqullônla. contra
Thoth-Amon deverá acontecer nas
páginas de Conan — O Bárbaro. Mas
tenha paciência, ainda vai demorar.

Quando Conan, Sonja e Zula vão
se reencontrar? Cadô o vanir Fafnir?

FERNANDO N. DE ARAGÃO

R. Poeira, 60, ap. 101. tal A
40040-520 - Salvador - BA

Um reencontro de Sonja, Zula e Co-
nan ainda vai demorar um pouco pa-
ra acontecer, Fernando. Fafnir. o va-

nir, volta em CB n.° 19.

Venho por meio desta parabenizá-

los pela ótima saga publicada em
ESC 101 a 104. Que Crom me fulmi-

ne se não foi a melhor história que já

lil Foi demais acompanhar as diabru-

ras de Thoth-Amon, da caveira Thul-

sa Doom, dos amigos de Conan, Ku-

chum e a bela Li-Zya. Que os deuses
me carreguem se eu não for correndo

comprar o próximo número em que
nossos amigos chegam a Khitaí! Te-

nho 30 anos. já li diversas revistas,

mas hoje sou conanmaníaco.

JORGE S. MARINS

R. Dantas Filho. 101, c/03

24422-690 - SSo Gonçalo - RJ

Valeu, Jorge.

Estamos adorando as novas edi-

ções de Conan, principalmente Co-
nan Saga. Também queremos fazer

uma critica e uma pergunta. Critica:

não gostamos da arte de Gil Kane na
história "As Presas da Serpente".

Preferimos John Buscema. Ernie

Chan e John Romita. Pergunta: as
edições de relançamento vão conti-

nuar normalmente?

ANTÔNIO CÉSAR E AMIGOS

flua 16 - Lote 22 - Unidade 203 - Pq. Atheneu

74890-360 - Goiânia - GO

G/7 Kane ó um dos mais representati-

vos ilustradores do Cimério, Antônio

e amigos. Por isso. nào poderíamos
deixar de apresentar o trabalho dele

em Conan Saga. Quanto à sua per-

gunta, sim, as republicações conti-

nuarão normalmente.



;abe, Robert E. Howard, o criador do
10 onde se passam as aventuras de seu
úsitdo 12.000 anos atrás, com todos os
n todos sabem, porém, é que Howard,
se nos continentes europeu, africano e

Como qualquer bom conanmaníac
Cimério, elaborou um mapa do terril

herói: um continente mítico, que teri;

seus deuses, cidades e nações. O que i

para elaborar a Era Hiboriana, insptrx

asiático, imaginando-os numa diferente configuração geográfica. Além dos
continentes, muitos dos deuses citados por Howard foram também inspirados

em divindades de outras épocas.

A respeito deste assunto, o leitor Fernando Manuel Gonçalves de Gouveia, de
Portugal, enviou para a Redação uma pesquisa sobre alguns termos usados na

Era Hiboriana, mostrando as suas ligações com o nosso mundo:

AESGAARD - Cidade mitológica onde viviam os

grandes deuses nórdicos (ases ou aesives). Tam-
bém chamada de Asgard.
AMAZONAS - Raça mítica de mulheres guerrei-
ras que habitavam a Ásia Menor. Segundo a Ilía-

da, participaram da guerra de Tróia, ao lado dos
iroianos. O seu nome significa "As sem Peito",

pois dizia-se que cortavam o seio direito para me-
lhor manejar o arco.

ARGOS - Antiga cidade grega, capital da Argólida,
no nordeste do Peloponeso (notar as semelhanças
entre os argoseanos da ESC e os antigos gregos).

BAAL - Significa "Senhor". Deus cananeu da fer-

tilidade. De um de seus títulos, Baal Zebul ("Se-

nhor Príncipe") veio, por sarcasmo dos judeus, a

palavra Belzebu (isto é, "Senhor das Moscas").

BRITÚNIA - Adaptação do nome Britânia (Grã-
Brelanha).
CIMÉRIA - Região da Europa da Antiguidade.
Segundo Homero, os cimérios habitavam o norte
e o nordeste da Grécia (possivelmente a Trácia,
atual Roménia). Os gregos chamavam os cimérios
de "o povo para o qual o Sol nunca brilha".

CROM - Não encontrei um deus Crom, mas na
Irlanda céltica existia um Crom Cruiach, deus da
destruição, a quem se fazia sacrifício humano.
DAGOM - Deus da agricultura dos filisteus.

HIPERBÓREA - Região onde, segundo os antigos
gregos, habitava um povo adorador do deus Apo-
lo (os hiperbóreos). Ficava no extremo norte da
Europa (daí o seu nome).
HIRKÂNIA - O atual Mar Cáspio já foi conheci-
do como o Mar da Hirkânía. Ora, a Hirkânia fica

às margens do Mar Vilayet que, segundo os
Anais da Era Hiboriana, deu origem ao Cáspio.
KAMBUJA - Adaptação de Camboja (que fica

aproximadamente na mesma posição no nosso
mapa-múndi atual).

KHITAI - Adaptação de Cathay, nome pelo qual
a China era conhecida no tempo das descobertas.
KUSH - Segundo a Bíblia, reino negro ao sul do
Egiio.

MARDUK - Deus supremo da Babilónia.
NERGAL - Deus sumério- babilónico da guerra e
da devastação.

PICTOS - Povo celta da Caledônia (Escócia), que
nada tinha de simiesco.

SHEM/SHEMITAS - Segundo a Bíblia, Shem (ou
Sem) era um dos três filhos de Noé, que, depois
do Dilúvio, deu origem a um dos três grandes gru-
pos de povos: os shemilas, ou semitas. Notar a se-

melhança dos shemitas da ESC com os árabes. É
que, ao contrário do que muitos pensam, não só
os judeus são semitas, mas os árabes também (o

hebreu, o árabe e algumas outras línguas são clas-

sificadas de línguas semíticas).

STYGIA/STYX - O rio Styx, ou Estige, era, segundo
a mitologia grega, um dos rios que cortavam o Infer-
no. Era por vezes identificado com o Nilo. Notar que
nos Anais da Era Hiboriana se diz que a Stygia afun-
dou, formando o Mar Mediterrâneo, separando os
reinos brancos (Europa) dos negros (África). Vê-se
então que o que resta do Styx (curso sul-norte) coin-
cide com o curso do Nilo.

TURAN - Designação genérica (usada em geologia,
por exemplo) da região às margens do Cáspio (Casa-
quistão, etc ). Estranhamente, fica para lá do Cáspio, e
não para cá. como nas histórias do Conan.
VANAHEIM - Morada mitológica dos deuses
nórdicos menores (vanes ou vanires).

ZAMORA - Cidade da Espanha (esta não percebo
o que aqui faz).

ZIMBABO - Adaptação de Zimbábue, país da
África Austral.

ZÍNGARO - Outra designação para povo cigano
(também não vejo o que tem a ver com os zíngaros
das histórias de Conan).
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