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Történet: Robert E. Howard Szöveg: Roy Thomas Rajz: Barry Smith

nincs szüksége
C onannak
vezetőre, hogy vissza

találjon Xuhotl labirintusában.
Ősi ösztönei hibátlanul,
magabiztosan vezetik
a korábban bejárt úton.

o

vatosan
jár, mint mindig
– kezében kard,
fagyos kék szeme
egyik ásító
árnyéktól
a másikig
ugrik.

most már
M ert
nem a levágott

xotalankiak dühös
szellemeitől tart,
hanem korábbi barátai,
a tekuhltlik osonó
árnyaitól.

ár átvágott a nagy csarnokon. itt meghallja,
M
hogy valami mocorog előtte – valami liheg,
zihál…

66

Conan! Olmek
elragadta
a sárga
hajú as�szonyt!

Tehotl?!
Egy férfit
pillant meg
hamarosan…

A földön
kúszik, útját
széles vércsík jelzi
a hideg
kövezeten.

Hát ezért
akart engem
megöletni!

Szembe
szálltam
vele. Azt
hitte, megölt…

Keresd meg a nőt… és meneküljetek! Olmek
hazudott… nincs több sárkány… csak egy
volt, amit megöltél.

A nőt el
vitte… a…
csarnokba…
a…
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De
eljutottam
idáig… a saját
véremben!

„Mert ez az éjszaka
A kardoknak éje
És a pogány hordák
Festett erodítménye
Ráhajol pörölyünkre, tüzünkre
És kötelünkre: ráhajol kicsit,
És lehanyatlik végre.”
Chesterton

A

Roy Thomas
író

∙

Gil Kane
Rajzoló

Neal Adams
Pablo Marcos
Vince Colleta
Tus

Robert E. Howard,
Conan alkotójának története,
a The Dark Man
nyomán
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Az északi szél
kegyetlenül
korbácsolja a
hatalmas tó éjsötét
vizét. Rettentő
hullámok kapkodnak
az eget borító
szürke viharfelhők
után.

A Vanaheim felett pislákoló napfény
félhomályában egy halász igyekszik
biztonságba helyezni a csónakját.
A férfi viharvert és toprongyos, mint
a barbár föld, amely megszülte.

Egy másik ember
lép elő a sűrűsödő
ködből. Egy
ember, akit úgy
leng körül a halál
és a háború
szelleme, akár
egy köpeny.
Ki
vagy??

Mész
te a
pokol
ba!

ide
a csóna
koddal.

Egy ilyen kimmériai
söpre--

Haltak meg férfiak
már kevesebbért
is!

Felelj
gyorsan,
amíg még van
benned
élet!
Láttál munka
közben egy
harcosokkal
teli hajót, akik a
Kardok Szigete
felé tartottak?
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Egy

Jobb, ha óvakodik, mielőtt
saját bőrén tapasztalja meg

vadember
közeleg!

A

KOPONYAFOLYÓ

Conan már
messziről látja,
hogy az öreg
világtalan.

Roy Thomas
író

Jim Starlin és Al Milgrom
Rajzoló

Robert E. Howard hősével
John Jakes forgatókönyvét szabadon feldolgozva
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De a maguk
módján a látók
is lehetnek
vakok…

Jó estét,
öreg! Ne
félj, nem
bántalak.

Csak útba
igazítást kérek,
merre van
a közelben
ivóvíz.

De jobban tennéd, ha
a fejemet vennéd,
és otthagynád
kacagni a porban.

Szóval te
valami látó
lennél,
mi?

Csak mondd,
merre van a víz,
és kímélj meg
a jóslataidtól.
Ama
völgyben
kanyarog egy
folyócska,
amit
Koponyának
hívnak…

Ebben
könnyen
segíthe
tek.

De jobb mérget
szürcsölni a boros
kupádból, mint ilyen
nevű folyóból
inni!

Nézd,
szomjas
vagyok,
és ennyi!

Rekedt
hangú bará
tom, sokkal
rövidebb út
vezet…

Crom,
de hosszú
is az út
Turánból
Sadizarba!

Conan továbbüget, olyan gondolatokkal,
melyeket tizenkét évezreddel később így
ír le valaki:

…a Föld
zöldellő
kertjeitől…

…a komor
halál ködös
partjáig!

De még egy
felfordított
napóra is pontos
legalább
egyszer minden
fényes napon…

„Mi sem könnyebb
annál, mint úgy tenni,
mintha valami nagy titok
birtokában lennél.”
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A

rejtőző óriás árnyéka pillanatnyi előnyt ad
Conannak, hogy elkerülje a harci bunkó
csapását…

A

Crom!

lova már jóval
kevésbé
szerencsés.

Te ocsmány,
drabális
disznó!

Az a ló vagy
tízszer
annyit ért,
mint te!

Bántot
tad
Hanumánt…

Ezt
vésem a
sírodra!

Most
Hanumán
bánt

téged!

Ha

az az ütés
húst ér az
acél helyett,
félbetépi
a barbár
húsát…
…és Conan
jól tudja ezt!
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Prológus
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He-hercegnőm…

Hercegnőm,
én…

A

n
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Írta: ROY THOMAS
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Rajzolta: JOHN BUSCEMA és PABLO MARCOS

A

HOLD-

FÉNYBEN
Egy pillanatig sem Amurath sah,
sem Olivia nem tudja eldönteni,
hogy amit látnak, egy vadember,
egy őrült, vagy egy vérben
fürdő jelenés, ami halálos
fenyegetéssel tör át
a nádason.

De amikor újra szól,
kiejtése barbár…

Amurath sah!
Remélni se
mertem!
Álmodni se!

A bosszú
démonai
vezettek hozzád,
az biztos!

Egy…
egy

kozák!
Nem hittem,
hogy maradtak
túlélők az
ilbars folyói
mészárlás
után!

Conan alkotója, ROBERT E. HOWARD története alapján.
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Nem is
maradt…
rajtam kívül,
rohadék!

A pokol minden isteneire, mennyire vágytam
erre, amikor szederbokrok között
kúsztam, sziklák alatt rejtőztem,
és a hangyák zabálták
a testem!

Haha! A hatalmas Amurath sah,
aki a társaimmal etette
a keselyűket… vadlovakkal
tépette szét őket…

Ne
közelíts!

Kutya! Te rühes,
pondrózabáló kutya!

A roham puszta
dühében
a barbár meg
botlik az alj
növényzetben,
és elvágódik…

Megvakította…
megnyomorította…
megcsonkította
őket?!

Olivia
felsikolt:
most már
biztosan
vége…

Hiszen csak egy mezítelen

vadember Akif páncélos
vezérével szemben!

A barbár kardja elsuhan a szablya mellett, és
rettentő erővel csap le Amurath
vállára.

A hajlított penge
az üres levegőt szeli át,
ahogy az idegen párducfürgeséggel vetődik félre…

A repedő páncél

csendülésén át is jól hallható
a csontok reccsenése.
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