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Antes de começar, uma palavrinha sobre nomes
Os governantes egípcios tinham muitos nomes e, para piorar 
um pouco mais, alguns deles os mudavam com mais fre-
quência do que trocavam de cueca. O rei Tutancâmon, por 
exemplo, foi chamado primeiro de Tutankhaten, mas mudou 
seu nome para Tutancâmon dois anos depois de ocupar o 
trono. Seu pai, Akhenaten, originalmente chamava-se Ame-
nhotep iv. Todavia, pelo bem da clareza, sanidade, higiene 
pessoal e continuidade, ao longo deste livro Tutancâmon 
vai ser chamado de Tutancâmon, Tut, (ou Velho Cabeça-
-Pontuda), enquanto seu pai será chamado de Akhenaten.

Uma palavrinha ainda menor sobre datas
Ninguém sabe ao certo quando Tutancâmon nasceu ou 
morreu. Assim, todas as datas usadas na Parte Um desse 
livro são aproximadas. Mas uma coisa que sabemos com 
toda certeza é que essa história aconteceu há um bruta 
tempão atrás.
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7000 a.C. Tribos nômades começam a chegar ao Vale do 
Nilo e pensam...

Por toda parte, elas montam acampamentos, que acabam 
crescendo para se transformar nos reinos do Alto e Baixo Egito.

3000 a.C. Os reinos finalmente entram em um acordo de 
integração. As coisas começam a andar em ritmo acelerado. 
É inaugurada a era das dinastias, o que significa que várias 
famílias reais passam a governar o país sucessivamente e 
por longos períodos de tempo. A economia se aquece, o 
escambo se desenvolve e a maioria das pessoas prospera.

LINHA DO TEMPO EGÍPCIA  
(DA ANTIGUIDADE ATÉ CARTER)

podemos usá-la para consTruir 
casas e planTar comida! Que  

      lugar para se viver!

Humm, lama! e de 
muiTo boa Qualidade!

sim, nós Também 
acHamos.

sim, nós Também 
acHamos.
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Tutancâmon e sua tumba cheia de tesouros

Uma vez que a estabilidade, a segurança e a fartura se 
estabelecem, o Antigo Egito se converte num piscar de olhos 
em uma sociedade confiante e visionária, na qual uma arte 
fenomenal é criada, magníficas construções são erguidas, 
tecnologia de ponta é desenvolvida, grandes avanços mé-
dicos e matemáticos ocorrem e um sistema religioso elabo-
rado, complexo e extremamente flexível floresce!

Os egípcios inventaram até mesmo um inovador sistema 
de escrita com seu próprio alfabeto.

E eles foram o primeiro povo a decidir que há 365 dias 
em um ano!

E assim, com a exceção de uma grande fome aqui, inva-
sões de estrangeiros ali e revoluções locais acolá, tudo segue 
mais ou menos numa boa por outros 2500 divertidos anos. 
Eis que então, quando a 25a dinastia está chegando ao po-
der, as coisas começam a ficar meio agitadas.

para o alTo 
e avanTe!

o céu é o 
limiTe, baby!

esse sisTema 
de irrigação 

é irado!

é  
Tecnologia 
de ponTa, 

cara!é Tão moderno, 
Tão da Hora!

era Tão fácil QuanTo
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Linha do tempo egípcia (da Antiguidade até Carter)

700 a.C. Assírios da 
Mesopotâmia (agora 
conhecida como Iraque) 
conquistam e governam 
o Egito.

525 a.C. Persas (ou 
iranianos, como 
agora são conhecidos) 
conquistam o Egito.

332 a.C. O tímido e 
modesto guerreiro grego 
e colecionador de países, 
Alexandre, o Grande, 
conquista o Egito.

31 a.C. Os romanos 
conquistam e governam 
o Egito.

642 d.C. Os árabes 
conquistam e governam 
o Egito.

1250-1517 Os 
mamelucos (escravos 
turcos libertados) 
conquistam e governam 
o Egito.

Ô-ou! 
Lá vem 

encrenca!

eu sabia que 
estava bom 
demais pra 

durar!

Ô-ou! Lá vem 
encrenca!

um 
assÍrio

Ô-ou! são os 
ofuscantes gregos!

u-hu! 
tamos aÍ!

minha nova  
cidade! vou  

chamá-La de 
aLexandria!

tão 
modesto!

mais essa, e agora? vamos 
romanizar 

geraL!

trovoada

Lá vamos nós outra vez!

suspiro

trovoada de cascos

mais cascos

a mesma veLha trovoada

t  r  o  v  o  a  d  a    mameLuca
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Tutancâmon e sua tumba cheia de tesouros

1517 Os turcos governam 
o Egito.

1798 Napoleão Bonaparte 
invade e conquista o Egito.

1801 Com a ajuda dos britânicos, os turcos expulsam 
Napoleão e o Egito volta a ser mais uma vez parte do 
Império Turco.

1882 Tropas britânicas 
conquistam o Egito, que 
se torna então parte do 
Império Britânico.

1922 A excepcionalmente 
boa, generosa e gentil 
Grã-Bretanha concede 
a independência ao 
Egito. O rei Fu’ad I é 
empossado.

Mas e o que mais aconteceu em 1922?

• Alguns intelectuais paulistanos organizam a Semana de 
Arte Moderna em São Paulo.

• Nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS).

• O Partido Comunista do Brasil é fundado.
• Os britânicos prenderam Mahatma Gandhi (que em 

breve se tornaria líder da Índia).

bien, com a ajuda de alguns 
milHarrres de amigÔs.

enfim 
livres!

Quase, cHapinHas. 
ainda vamos ficar 

um bom Tempo 
por aQui.
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Linha do tempo egípcia (da Antiguidade até Carter)

• É realizada a primeira transmissão oficial de rádio no 
Brasil.

• Benito Mussolini assume o poder na Itália.
Ah, sim, e teve mais uma coisa...
Um arqueólogo britânico chamado Howard Carter cavou 

um buraco no deserto e encontrou algo bastante notável, 
impactante, excitante e maravilhoso!

O Correio da Manhã
23 de novembro de 1922 — O maior jornal da Grã-Bretanha

A tumba de Tutancâmon 
— cheia de tesouros! —  
é finalmente encontrada 

por Howard Carter

“Demais!”
Anne Egiptóloga
“Inacreditável”

Archie Ólogo
(... e esses eram apenas  

os camaradas que alimentavam  
os burros!)

Escavador dinâmico 
descobre tesouro 

impressionante no deserto


