


A ESPADA SELVAGEM DE

Arte de capa de BARRY WINDSOR-SMITH (Arte) e DOMZETI AMORIM (Cotes)

O CREPÚSCULO DO DEUS CINZENTO ?H . 5

(Origina/mente publicada em fevereiro de (97/)
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Por Roy Thomas, Barry Windsor-Smith e Sal Buscema.
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PO PISTANTE E BSQUECIPO PASSAPO PA TERRA... POS SÉCULOS QU£ S£ £ST£NP£M
ENTRE O AFUNPAMENTO PA ATLÁNTIPA E O INÍCIO PA HISTÓRIA... SURGE...«K (D fflâHWDS
o attmcmo vo

PÉlW CWWO!
NOITE NA HIPER8ÓREA... ESSA TERRA RÚSTICA
S SELVAGEM QUE JÁ FOI A PRIMEIRA ENTRE AS
NAÇÕES HIBORIANAS, MAS AGORA ENCONTRA-SE

NOVAMENTE SUBMERSA NA SELVAGERIA £
NA BARBÁRIE.

UMA VOZ ECOA ENTRE AS
EXTENSÕES NEGRAS OAS MONTANHAS

AO FUNPO... PIANTE PESTE SOM
SEPULCRAL-, CONAN VOLTA-SE,
ROSNANPO COMO UM LOBO

ENCURRALAPO. .

.
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por Glenn Lord, agente literário do espólio de Robert E. Howard

O criador de Conan, Robert Erwin Howard, nas-

ceu em 22 de janeiro de 1906, em Peaster, uma minúscu-
la aldeia cerca de 65 quilómetros a sudoeste de Forth

Worth, Texas. Seu pai, um médico rural, percorreu o Texas

com a família durante os anos seguintes antes de fixar-

se definitivamente em Cross Plains, uma cidadezinha no
centro do Texas, em 1919.

Enquanto ainda estava no colegial, o jovem
Robert E. Howard começou a oferecer contos para as pu-

blicações da época. Numa carta enviada a um amigo por

volta de 1929, consta que a primeira história escrita por

ele foi Bill Smalley and the Power of the Human Eye (Bill

Smalley e o Poder do Olho Humano), rejeitada pelas re-

vistas Western Story e Adventure em 1 921 . Sua primeira

venda ocorreu em 1924, quando a Weird Tales aceitou

publicar Spear and Fang (Lança e Presa), um conto so-

bre Cro-magnons e Neanderthals, por 18 dólares.

Depois de se formar no colegial, Howard trabalhou

em vários empregos diferentes, pois suas obras literárias não

lhe rendiam o suficiente. Trabalhou como secretário num es-

critório de advocacia, serviu de ajudante de um geólogo, es-

creveu notícias sobre campos petrolíferos para vários jornais,

foi estenógrafo público e finalmente empregado de uma far-

mácia. No outono de 1 926, desanimado com sua falta de su-

cesso na carreira de escritor, matriculou-se num curso de
contabilidade no Howard Payne College, em Brownwood.

Há muito tempo, porém, ele vinha escrevendo ar-

tigos humorísticos para o jornal do colégio, o Yellow

Jacket, e continuava oferecendo histórias para diversas

publicações, particularmente a Weird Tales. Entre a lista

de contos rejeitados nesse período, podemos apenas con-

jeturar que histórias estavam por trás de títulos como The
Valley of the Golden Web (O Vale da Teia Dourada),
Sanctuary of the Sun (Santuário do Sol), The Crimson Line

(A Linha Escarlate), Vulture's Roost (O Poleiro do Abu-
tre), Windigo! Windigo! e outras. Aparentemente, nenhum
desses manuscritos sobreviveu até os dias de hoje.

Salomão Kane, o melancólico espadachim puritano,

foi o primeiro de seus personagens que tiveram aventuras

publicadas (1 928). No ano seguinte, aconteceu o advento de
Kull, o selvagem atlante que tomou o trono da lendária Valúsia

na Era Pré-Cataclísmica, antes da submersão da Atlântida.

Muitas das histórias de Kull, porém, permaneceram inéditas

até serem reunidas em livro em 1967.

Em 1930, Howard tornou-se escritor regular na Weird
Tales e estreou na Fight Stories com as humorísticas lorotas

do Marujo Steve Costigan. No mesmo ano, iniciou uma série

de aventuras históricas na Oriental Stories, uma publicação

de vida relativamente curta na mesma linha da Weird Tales.

A Grande Depressão, como era de se esperar, teve

seus efeitos na indústria editorial. Por algum tempo, a Weird

Tales passou de mensal para bimestral e deixou de pagar

seus colaboradores. A Oriental Stories passou de quinzenal

a bimestral. E a Fight Stories foi suspensa na edição de abril

de 1932 e só voltaria às bancas no verão de 1936.

Forçado a procurar novos caminhos, Howard tentou

escrever histórias policiais, com resultados apenas medianos,

e admitiria mais tarde que esse não era seu género. Por outro

lado, depois de alguns fracassos iniciais, encontrou seu lugar

no género faroeste com as aventuras de Breckinridge El,

publicadas em todos os números da Action Stories, de 1934
até após sua morte, em 1936. Sua fórmula foi tão bem-suce-
dida que duas séries do mesmo tipo foram aceitas posterior-

mente por editores rivais.

O exemplar de novembro de 1932 de Weird Tales

apresentou outro personagem popular, Bran Mak, o chefe picto

cujas batalhas com as legiões romanas entrincheiradas na

Bretanha tornaram-se muito populares.

A edição seguinte introduziu um personagem que
logo se tornaria sua criação mais famosa: Conan da Ciméria.

Essa primeira história de Conan, A Fênix na Espada, era na

verdade a reciclagem de uma história de Kull rejeitada, O Rei
Kull deve Morrer!

Nos quatro anos seguintes, dezessete aventuras de

Conan foram publicadas em Weird Tales. Se a editora inglesa

Pawling & Ness Ltd. não tivesse falido em 1934, A Hora do
Dragão teria sido o primeiro livro de Robert E. Howard. A his-

tória foi posteriormenfe serializada em cinco partes pela Weird

Tales, e publicada anos depois em forma de livro sob o título

de Conan the Conqueror (Conan, o Conquistador).

Howard estava batendo recorde de vendas no início

de 1936 com seus trabalhos aparecendo regularmente em
Weird Talese Action Stories, as aventuras de Kirby 0'Donnell

e Francis X Gordon (El Borak) publicadas em revistas da
editora Street & Smith, e uma nova série de contos sob
pseudónimo em Spicy Adventure Stories.

Porém, as cartas de Howard a seus amigos indica-

vam uma crescente preocupação com o estado de saúde de
sua mãe. Em 1935, a sra. Howard havia sido submetida a

uma cirurgia no King's Daughters Hospital, no Texas, mas
nunca recuperou plenamente a saúde, passando a requerer

visitas regulares a instituições médicas.

Na manhã de 1 1 de junho de 1936. a enfermeira de
plantão de um hospital do Texas respondeu negativamente

quando Howard perguntou-lhe se sua mãe sairia do estado

de coma. Ele caminhou então até seu carro, estacionou ao
lado de sua casa nos arredores de Cross Plains, e disparou

uma bala na cabeça.

Robert E. Howard morreu oito horas depois; a sra.

Howard expirou cerca de trinta horas mais tarde. Os dois

tiveram funeral duplo realizado no Greenleaf Memorial
Cemetery, em Brownwood.

















































Gostaria de saber onde estão as ca-

pas maravilhosas que tornavam a

Espada Selvagem de Conan tão sin-

gular. Que a ira de Crom caia sobre

vocês se as capas não voltarem a ser

como antigamente: pinturas vivas! Por

outro lado, fico feliz pelo Bárbaro con-

tinuar o mesmo, o conteúdo continua

1 00%. As histórias estavam meio fra-

cas, mas estão melhorando desde a

edição 189.

CRISTINA DA PAIXÃO FERNANDES
R. Oliveira Melo, 244
21 250-540 - Rio de Janeiro - RJ
As capas maravilhosas a que você

está se referindo devem ser aquelas

de Norem, Jusko e companhia,
Cristina. De fato, eram obras-primas

incomparáveis. Acontece que nós pu-
blicamos todo o material disponível

desses artistas. Você deve se lembrar

que depois disso empregamos os
trabalhos de desenhistas nacionais

e, mais recentemente, do italiano

Castellini. Agora, nesta nova fase,

estamos usando as artes originais

de Barry Smith com colorização

moderna feita por computador. O re-

sultado, como você pode averiguar,

fica à altura das capas antigas.

Estou escrevendo pela segunda vez

porque vocês não me responderam

a primeira carta. Eis as minhas per-

guntas: 1) Em que número terminou

a Espada Selvagem em Cores? 2)

Conan Saga terminou mesmo na edi-

ção 1 7? 3) Quando Conan, o Bárba-

ro acabou? Por favor, me respondam,

ou a ira de Crom cairá sobre vocês!

JOSÉ BATISTA
R. Bahia, 141

1 1 430-290 - Guarujá - SP
Numerando suas respostas: 1)AESC
em Cores terminou no número 5, em
dezembro de 89; 2) Conan Saga
acabou mesmo na edição 17 (feve-

reiro de 97); 3) Conan, o Bárbaro

59 foi o último número da revista e
saiu em março de 97.

Quando eu era apenas um infante de
7 ou 8 anos, lembro-me de ler uma
revista em que Conan escalava uma
montanha e se encontrava com Crom.
Isso procede ou fui alvo da maldita

feitiçaria? Parabéns pela revista e
pela brilhante iniciativa de republicar

as histórias de Barry Windsor-Smith.

Que Mitra os proteja!

GABRIEL
metalg@openlink.com.br

Obrigado pelos elogios, Gabriel. A
história a que você se refere foi pro-

vavelmente o encontro de Conan e
Thor publicado em Grandes Heróis

Marvel 5, primeira série (setembro/

84), no qual os dois heróis subiam a
montanha de Crom para conversar

com o deus cimério. Acontece que
essa aventura se passava em uma
realidade alternativa e portanto deve
ser desconsiderada para efeitos de
cronologia.

Caro Editor Hiboriano, aqui vão ou-

tras estatísticas que completam as da
última edição: Serpentes que o
Cimério encarou {no bom sentido, é

claro): 438; Número de vezes em que
foi crucificado: 1 ; Cavalos perdidos

em combate: 67 (um haras inteiro);

Reis da Era Hiboriana derrotados por

Conan: 8; Número de vezes em que
escapou de morrer no patíbulo: 25;

Quantidade de envenenamentos que
sofreu: 15; Cabeças rachadas pelo

Bárbaro: 318; Membros que ele de-

cepou: 2.932; Dinossauros que en-

frentou: 31 (um Jurassic Park e tan-

to). Além dessas proezas, Conan até

já andou de asa delta em uma oca-

sião.

DIONÍSIO
dlonysius@bol.com.br

Eis ai' a segunda e última parte do
levantamento do Dionísio. Mais com-
pleto, impossível!

Marco Moretti

Editor Hiboriano

mmoretti ©abril,com.br

MERCADO DE SHADIZAR

Gostaria de vender as seguintes
edições: ESC 1 a 192; Conan
Saga - coleção completa; Conan
Rei - coleção completa; ESC em
Cores - coleção completa.
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