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O BÁRBARO

NA TORRE DE FERRO 3

Conan tinha uma rixa particular com o rei Numedides,

e foi isso, em especial, que o motivou a reunir um
exército e marchar contra o reino da Aquilónia anos

mais tarde. Agora você vai saber por que Numedides

traiu seu maior herói de guerra e o colocou acorrentado

para morrer de fome. Esta história,jamais contada, foi

o estopim da saga que levou Conan ao trono da pode-

rosa Aquilõnia. Por Roy Thomas, M. C. Wyman e Dave

Simons.
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As cartas dos leitores... e algumas palavras do editor.

Capa: V1NCE EVANS





















































































































A HISTÓRIA POR TRÁS DA HISTÓRIA
Neste numero, tem inicio uma nova fase da Espada Selvagem de Conan. que agora volta a contar históriasde diversas tases da vida do Cimério, Independente da sequência cronológica dos fatos. A aventura desta edição

mostra um episódio crucial da vida de Conan, sobre o qual já recebemos inúmeras perguntas dos leitorei

o

apnsionamento do herói pelo rei Numedides e sua subsequente fuga da famosa Torre de Ferro deTarántia

'

Na adaptação do conto A Fronteira do Fim do Mundo, de RobertHoward (ESCs U/15), o Cimério - na época
umbatedordefronteira - ganhou notoriedade na Aquilônla, embora não tivesse conseguidosalvaro Forte Tuscelan
da invasão dos pictos. Tempos depois, na história Lua de Sangue (adaptada em ESC 28). L. Sprague de Camp e
Lin Cárter contaram como o então capitão Conan se tomou o Herói de Velitrium e foi chamado de volta á capital da
Aquilônia para uma tnunfal parada ao lado do rei Numedides.
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«"KCrita po, de Camp. Nela. Conan narra brevemente como, aoretomaré Aquilônla.
Numedidesmandoupmndê-loporconsiderá-loumaameaçapotencialaoseupoder. Conandiz: "Eu tinha amigose com a ajuda deles fugi da Torre de Ferro e volteipara a Bossõnia, querendo iniciaruma revolta". A história revelatambém que os amigos eram conde Trocem, general Prospero e Dexitheus. o sacerdote de MitraNo entanto, estranhamente, a fuga da Torre de Ferro nunca foi contada por ninguém em seis décadas de
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a"?S d3S CartaS d0 "** Para 05 "ue gostam de reler as aventuras de Conan,recomendamos a leitura, nesta ordem, das seguintes edições da ESC: 14, 15.26, 116,90 91 37a40 Estasdez
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Cláudio Carina
Editor Hiboriano

«A fase atua! da ESC está ótima, e as
capas melhores ainda, especialmente
a da edição número 111. Gosto muito
do trabalho do Earl Norem e do Ovi. Só
não gostei muito da capa da ESC 109.

Tenho também algumas perguntas a
fazer. A fase de Conan como rei da
Aquilônia será mostrada na ESC? Co-
nan tem algum irmão? O que devo
fazer para adquirir a revista Conan
Saga ne 1 , a única que perdi?

LEANDRO DE AZEVEDO MATERA
R. Hipólito da Costa, 56A
20551-040— Rio de Janeiro— RJ
Publicamos uma história de Conan
como reiemESC 114. Outraspoderão
vir. Conan teve vários irmãos, mas
foram todos mortos pelo clã cimério

dos Diarmiads (ver Cimória, em ESC
6 1). Aliás, existemrumoresdeumirmão
de Conan que teria escapado do mas-
sacre, mas isto é uma história para
Conan Saga. Finalmente, você pode
obter seu CS na 1 através da Dinap,
mas faça isso logo, pois eles só guar-
dam em estoque as últimas seis edi-

ções. Consulte o número de telefone e
endereço na página 66 e boa sorte!

•Em nome de todos os leitores da Es-
pada Selvagem peço que publiquem
mais desenhosdo Edilbenes, do Ceará.
Soube que ele fez trabalhos para a
Continuity Comics, editora do Neal
Adams, e também para a DC.
RAIMUNDO DE SOUZA
R. 24 de Maio, 489
80230-080— Curitiba — PR
Você está bem informado, Raimundo.
De fato, o Edilbenes ilustrou uma
história da heroina Samoree, para a
Continuity, e desenhou também dois
anuais, ainda inéditos no Brasil, para a
DC Comics, comospersonagensFlash
e Exterminador. A propósito, veja no
verso desta seção mais um belo traba-

lho do Edilbenes.

•Faz já algum tempo que venho obser-
vando o excelente trabalho de E.R.
Cruz com o jovem Kull na ESC. Dese-
nhista de um talento fora do comum, o
que mais me impressiona é sua mar-
cante arte-final, onde se destacam as
expressões fisionómicas dos persona-
gens e um brilhante domfnío do claro-

escuro. Também seus ângulos de en-

quadramento poderiam causar inveja

em muitos diretores de cinema.
AÍRTON MARCELINO
R. Euclides da Cunha, 304, fundos
13970-000— Itapira— SP
Temos uma boa notícia para você,

Airton: apróxima saga do heróicimério

é totalmente arte-fínalizaaa porE. R. Cruz.
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