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Por Crom! Com a chegada de Conan, o Bárbaro — Livro 3, a Pipoca & Nanquim publica 
todas as histórias escritas por Robert E. Howard em torno do Cimério de Bronze. Agora, os 
leitores têm em sua estante a saga completa de Conan, organizada em ordem cronológica de 
lançamento — e, de quebra, descobrem por que, até hoje, ele continua sendo um dos perso-
nagens mais cativantes e queridos da cultura pop!

No derradeiro livro protagonizado pelo bárbaro, a editora traz algumas das histórias res-
ponsáveis por transformar Conan no representante por excelência do subgênero Espada & 
Feitiçaria. São elas: A hora do dragão, que por si só é um épico inconteste, a maior aventura 
do personagem escrita por Howard; Uma bruxa nascerá; Os servos de Bit-Yakin; Além do 
Rio Negro; As negras noites de Zamboula; Pregos vermelhos e O vale das mulheres perdidas.  

E, como já é de praxe na coleção, este último livro é reforçado por extras indispensáveis, 
que despertam interesse em todos os fãs do bárbaro, a exemplo das notas sobre os povos 
da Era Hiboriana e depoimentos dos artistas que embelezaram as páginas dos três volumes 
com suas ilustrações, Mark Schultz, Gary Gianni e Gregory Manchess, comentando o seu 
envolvimento com a obra e o universo criado pelo escritor. 

A edição ainda conta com galeria de capas da clássica revista Weird Tales, onde os contos 
saíram originalmente, capa dura ilustrada pelo mestre Frank Frazetta, e acabamento de 
luxo com sobrecapa de acetato transparente e fitilho de tecido. O já tradicional marcador de 
páginas homenageando o filme de 1982 estrelado por Arnold Schwarzenegger também está 
presente, dessa vez no formato da espada da guerreira Valéria.

Acho que você nunca tinha visto um homem do oeste. Você se achava 
forte porque torcia o pescoço de homens civilizados, pobres-diabos 
com músculos feito cordas podres? Maldito! Quebre o pescoço de um 

touro selvagem da Ciméria antes de chamar a si mesmo de forte. Foi o que fiz 
antes de me tornar um homem adulto… ASSIM!”
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● Formato 16 x 23 cm

● Capa dura com miolo em papel pólen bold 70g/m2

●  516 páginas em preto e branco 

●   Acabamento especial com sobrecapa de acetato

●  Tradução do inglês por Alexandre Callari 

●  Preço de capa: R$ 79,90
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