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Ramzesowi II
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aby zdemaskować winowajcę... i ocalić królestwo!
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L I S TA P O D EJ RZ A N YC H
Jak możesz sobie łatwo wyobrazić, jestem
bardzo niespokojny. Dwie osoby chcą targnąć
się na życie naszego ukochanego faraona...
Mamy tylko DEKADĘ, potem będzie za późno.

Wszystko rozegrało się w ciemności;
nie udało mi się rozpoznać zbrodniarza.
Nawet nie wiem, czy to mężczyzna,
czy kobieta. Trzeba działać szybko,
a ja jestem za stary i zbyt słaby, żeby
poprowadzić śledztwo. Ty masz dobre nogi,
dobre oczy i żywy umysł! Wierzę w twoje
zdolności; możesz mi pomóc udaremnić
ten spisek i ocalić faraona.

Dostaniesz parę wskazówek,
które mogą się okazać pomocne...
Ale później to ty będziesz grać!

DEKADA: 10-DNIOWY TYDZIEŃ
W starożytnym Egipcie każdy miesiąc składa się z trzech
10-dniówek, czyli dekad. A więc tygodnie trwające 7 dni nie istnieją!
Żyje się tu w rytmie trzech pór roku: achet to czas powodzi
w dolinie Nilu, peret jest okresem siewów,
a szemu – porą żniw.
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Oto cztery osoby, które podejrzewam. Twoje śledztwo musi się obracać wokół nich.
Uważaj, ci ludzie mogą okazać się niebezpieczni; miej się na baczności i działaj ostrożnie.

AD
KR

NIECHAMO

TA J E M N I S I S

N

Tajemnisis umie
świetnie strzelać
z łuku. Każdego ranka
zjada pięć ciasteczek
nadziewanych daktylami.
Jej ulubionym
zwierzęciem jest
gęś domowa!

Kradniechamon
śpi na skórze
lamparta!
Nigdy nie wychodzi
z domu bez małpki
na ramieniu.

Kradniechamon jest jednym z moich dawnych uczniów.
To człowiek z dużym polotem, ale trochę za bardzo
lubi pieniądze i klejnoty. Podejrzewa się go zresztą
o kradzież skarbów z grobowca poprzedniego faraona.
Nie cofa się przed niczym, byle tylko
zgromadzić fortunę.

PRZ

E KO R N E TIS

Tajemnisis jest jedną z ośmiu małżonek Ramzesa.
Niektórzy sądzą, że spiskuje, aby wraz
ze swym synem Leniuchorepem
objąć tron po Ramzesie. Strzeż się jej!

ARCHIKET

Przekornetis nigdy
nie jada ryb!
Codziennie rano
smaruje się
sadłem
hipopotama,
recytując
zaklęcia.

Archiket
staje do zawodów
w rzucie oszczepem,
uwielbia zupę
z soczewicy
i ma szramę
na lewej ręce.

Archiket jest uznanym tebańskim architektem.
Jego projekt pałacu królewskiego nie został jednak
zaakceptowany przez Ramzesa. Archiketa mocno
to uraziło i odtąd mówi, że pragnie zemsty.
Jest człowiekiem niezwykle dumnym.

Przekornetis to jeden z kapłanów w wielkiej
świątyni Ramzesa. Nie cierpi faraona,
bo uważa, że stara się on ograniczyć
wpływy kapłanów z Teb.
Uwaga, bardzo często posługuje się magią!
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Doszedłeś do sali wypełnionej przedmiotami, którym przyglądasz się z dużym zainteresowaniem,
szukając jakichś wskazówek. Krążysz wśród szkatuł, klejnotów, rzeźbionych mebli i w końcu
sam nie wiesz, co najbardziej cię przyciąga!
Masz jednak świadomość, że dalej jest już tylko jedna sala: SARKOFAGOWA .
Musisz zdecydować: albo odważysz się tam wejść, albo nie...

SARKOFAG NA WIECZNOŚĆ
Uważaj, nie masz prawa tu być! Udało ci się dotrzeć do komnaty grobowej królowej Nefertari,
słynnej królewskiej małżonki. Budowniczowie nie szczędzili trudu: grób wydaje się ogromny!
Zapuszczasz się do jego wnętrza z pochodnią, którą wziąłeś przy wejściu. Brrr, ależ tu zimno!
Pokonujesz mnóstwo stopni wiodących w dół i oto jesteś w pierwszej sali. Każdą ścianę zdobią
malowidła przedstawiające królową i sławiące jej urodę. Niebieski sufit, usiany gwiazdami,

Po śmierci zmarły trafia w ręce balsamistów. Kapłani myją go. Następnie usuwają mózg:
albo przez otwór wywiercony w czaszce, albo wyciągając go przez nos, przy pomocy
haków... Tfu! Wyjmują wnętrzności (wątrobę, jelita, płuca, żołądek). Potem ciało
umieszcza się w soli zwanej natronem, żeby je zakonserwować. Po czterdziestu dniach
wysuszone ciało trzeba natrzeć balsamem i pokryć długimi na kilkadziesiąt metrów
pasami lnianej tkaniny. Pomiędzy zwoje bandaży wsuwa się magiczne amulety
i kosztowności. Po 70 dniach pracy mumia jest wreszcie gotowa
do ułożenia w sarkofagu!

do złudzenia przypomina cudowne letnie niebo.
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C E N T R U M M I A S TA

Ten mężczyzna i ta kobieta wyrabiają

CIASTKA . Czy wiedzą, jak uzyskać
trującą substancję? Radzą ci, żebyś

Krążysz gwarnymi uliczkami w centrum Teb. To tutaj mieszkają rzemieślnicy, urzędnicy i część

zapytał aptekarza, który mieszka

ludności miasta. Dzięki poszukiwaniom w Dolinie Królowych dowiedziałeś się, że winowajca

w dole ulicy.

planuje otruć faraona i że ma wspólnika! Ale kim są ci zbrodniarze? W jaki sposób chcą sporządzić
swoją miksturę? Czy wypytując pracujących tu ludzi, zdobędziesz jakieś ważne informacje?

CIASTEK JEST W BRÓD
Większość ludności żywi się chlebem, cebulą i rybami. Jedynie wielmoże,
kapłani, skrybowie i bogaci kupcy mogą sobie pozwolić w dni świąteczne
na mięso. Cukiernie są oblegane: kupuje się tam chleb nadziewany
daktylami albo figami, ciastka z miodem lub z ziarnami zbóż.
Mniam, mniam!

PIWO DLA
WSZYSTKICH!
Chleb i piwo przygotowuje się
równocześnie, bo piwo wyrabia się
z niedopieczonych bochenków chleba,
które kruszy się do soku z daktyli.
Otrzymany w ten sposób produkt
trzeba wymieszać i przecedzić.
Kiedy sfermentuje, wlewa się go
do glinianych dzbanów.

Ci ludzie zaraz będą piec chleb i warzyć PIWO.
Ale nie zauważyli niczego podejrzanego...

Sklepik aptekarza jest całkiem blisko, a w nim – nareszcie jakiś trop! Ten uczony doskonale
się zna na wszelkiego rodzaju lekach, magicznych ziołach i truciznach. Po kilku zręcznych
pytaniach uzyskujesz przepis na truciznę. Notujesz go skrupulatnie na gipsowej tabliczce
przy pomocy rylców, które zabrałeś ze sobą na początku misji.

Na Horusa, twoje sandały mają nieodpowiedni
rozmiar! Przydałby ci się krótki odpoczynek.
Koty uganiają się za myszami jak ty za winowajcami. No dobra, rusz się, śledztwo

Ale trochę dalej słychać gwar ożywionych

na ciebie czeka!

głosów. Idź w tamtą stronę!
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Uff, jesteś uratowany! Ale nie zapominaj o swoim dochodzeniu. Wszyscy przyszli na święto

Podczas święta Opet kapłani

Opet, więc trafia się wymarzona okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o każdym

rozsypują płatki kwiatów. Wykonują

z podejrzanych. Oddziel prawdę od fałszu w poniższych informacjach, wykorzystując to,

również dla mieszkańców Teb

czego się dowiedziałeś od początku święta. Świadkowie, którzy mówią prawdę, są uczciwi;

taniec brzucha!

W Egipcie małpa jest

możesz ich uniewinnić. A tym, którzy kłamią,

zwierzęciem powszechnie

lepiej nie ufać.

szanowanym. Wznosi się jej
Bardzo lubię dudki:

nawet pomniki.

są to krokodylki żyjące na
brzegu Nilu.

Podczas
święta Opet

Ibisy są

faraon nosi

świętymi ptakami:

sztuczną

nie wolno na nie polować

brodę.

ani ich zjadać!

Barka Amona
jest udekorowana
głowami sokoła.

ARCHIKET

PODSTARZAJKA

TAJEMNISIS

KRADNIECHAMON

RÓŻYCZKA

No i kto kłamie, a kto mówi prawdę? Dzięki tym świadectwom możesz uniewinnić jednego
z podejrzanych. Kogo? Gdy tylko twoje szare komórki się z tym uporają, pędź w nowe miejsce,

PRZEKORNETIS
34

żeby kontynuować śledztwo!
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