


O BÁRBARO

CONAN E 0 DEUS-ARANHA
PARTE ffl: MORTE À ESPREITA NO JARDIM 3

Conan foge para Zamora com a cabeça a prémio em Turan.

Ao atravessar o pântano da região, ele encontra um grupo de

zamorianos a caminho de Yezud. a cidade do Deus-Aranha,

com uma mulher cativa que o Cimério mais tarde percebe ser

Jamilah, a esposa favorita do rei Yildiz, de Turan. Conan

acredita que pode limpar seu nome em Aghrapur se resgatar

a mulher raptada. Assim, usando o nome de Nial e assumin-

do o papel de ferreiro, o Bárbaro entra em Yezud e começa a

planejar a libertação de Jamilah e o roubo das oito fabulosas

jóias que formam os olhos da sagrada estátua que represen-

ta o Deus-Aranha. Mas seus planos se complicam ainda

mais quando ele se apaixona por Rudabeh, a principal dan-

çarina do templo. Adaptação feita por Roy Thomas. John

Buscema e E. R. Cruz.

DA ERA HIBORIANA AOS DIAS DE HOJE 48

Um estudo da evolução política e geográfica do Conti-

nente Hiboriano.

A ESTRADA PARA ZANADU
PARTE m: VITÓRIAS E DERROTAS 53

A caminho da cidade da paz. Sonja apaixona-se com-
pletamente pelo nobre Linneus e, agora, está disposta

a tudo para ficar com ele. Uma história de amor e

castidade por Roy Thomas e Reggie Jones.

Capa: JOHN WATKISS

































































































Ao concebero mundo fantástico

de Conan, O Bárbaro, o escritor Robert

Ervin Howardusoucomo referência ele-

mentos que realmente fizeram parte da

história da humanidade, extraindo con-

ceitos dos povos gregos, persas, tárta-

ros, árabes, célticos, chineses e nórdi-

cos, entre outros. Fizemos estepequeno
glossário com o intento de completar e

corrigiralguns itens de outrosjápublica-

dos, bemcomolançarumpouco maisde
luz sobre certos aspectos da obra deste

Fernando Neeser Aragão e

Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa

Leitores Hlborianos

ACHERON (Aquercnte) - Nome dado a

um rio do interno da mitologia grega.

AMSHAN - Uma das capitais do Império

Persa. Nas histór ias de Conan, Amshané
a capitaldo Iranislão, paísque correspon-

de à Pérsia, acuai Irá.

AOUILÓNIA - Adaptação de Aquitânia,

uma região a oeste da França (na (icção

de Howard. a França foi o que restou da

Aquifônia).

ARALLU - Na mitologia babilónica,

corresponderia ao paraíso dos mortos,

turas do Cimério.

BORI - Antigo deus dos povos nórdicos,

que Howard menciona como divindade

dos ancestrais dos hiboríanos e dos

hiperbóreos, bem como dos descenden-

tes destes úllimos.

CTESPHON - Nome dos quatro princi-

pais reis da Stygia na época de Conan.

Foi, muito provavelmente, inspirado em
uma das satraptas (cada uma das provín-

cias em que eslava dividida a Pérsia

antiga},quetinhaesta denominação. Mais

tarde, a satrapia Ctesphon tomou-se a

capital do Império Persa—que leve mais

de quatro capitaisdurante sua existência.

ERU K - Inspiradoem um *Oeus Amarelo

da Morte' (como também nas aventuras

de Conan) adorado petos tártaros e chi-

neses.

HANUMAN - Deus-macaco adorado na

antiga (ndía.

ISKANDER - Mencionado na ESC n» 51

peta jovem Bardylis, este nome, em ára-

be, designa o conquistador macedónio

Alexandre, o Grande.

KASAN ~ Adaptação de Kashan, um rei-

no a noroeste do rio Indo que realmente

existiu na Antiguidade.

LtR - Antiquíssimo deus do mar na mito-

logia dos celtas.

OPHIR - Loca! de onde, segundo a Bí-

blia, o rei Salomão extraía inúmeras ri-

quezas. Nas aventuras de Conan. o reino

deOphiréumaregiãomuitoricaemouro.

SET- Uma antiga divindade malévola do

Egito. associada ao vento do deserto.

SIGURD - Guerreira de antigas lendas

vikings que deu nome a uma famosa

ópera do século XIX. Opovo de Sigurd-
o pirata vanir amigo de Conan —seria um

dos anceslrais do povo nórdico.

TARIM - Nome de um rio da China e de

um antigo deus oriental.

VENDHYA - Nome dado por Marco Polo

ã Índia. Howard imitou-o ao denominar
assim o mesmo país.

VILAYET - Nome dado às regiões de

domínio lurco na época do Império

Otomano. Na ficção de Howard, os

luranianos seriam os anceslrais dos tur-

cos, bem como de outras raças.

YEZOIGERD-Este rei de Turan loi inspi-

rado em Yezdagird, um conquistador lár-

laro que realmente existiu no século XIII,

lendo tomado terras a oeste do Mar
Cáspio. Vale lembrar que os tártaros, na

ficção de Howard, descendem dos
turanianos, sendo que esles e os
hirttanianos eram um único povo. Ao con-

trário de Yezdigerd, Yezdagird efetuou

suas conquistas no senlido leste-oeste.

Observação:Ao contrário do que

foi mencionado em ESC 111, o fato de
Argos ter seunome inspirado no de uma
cidadegreganão significa queaquela na-

çãohiboriana corresponda culturale, mui-

tissimomenos, geograficamenteà Grécia.

Na verdade, a Gmóa corresponderia a

uma pequena porção do teste de Shem,

enquanto queArgos estaria localizado no
atuai'Marrocos. Outropontodizrespeito à
Stygia, que não afundou, como foiatado
emESC 107, mas separou-se do resto do

continente, formando o MarMediterrâneo.
A Stygia corresponderia ao Egito. Para

mais informações, ver Os Anais da Era

Hiboriana, capitulo VI, em ESC 18.
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