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Tænk næsten 100 år tilbage!

Til året 1922.

Her fandt den britiske arkæolog 

Howard Carter en grav i Kongernes Dal

i Egypten.

I graven lå Tutankhamon.

Han var farao.

Det blev han, da han var 8 år gammel.

Han døde allerede som 19-årig.

Hvorfor ved man ikke.

Måske døde han af malaria? 

Eller måske havde han fået revet 

nogle blodårer over?

I virkeligheden skal du rejse meget

længere tilbage i tiden end 1922 for 

at få noget at vide om Tutankhamon 

og det gamle Egypten.

Tutankhamon døde nemlig i 1.323 f.v.t.

Det er over 3.300 år siden.

Her i bogen kan du komme med 

tilbage til den tid og læse meget mere

om Det gamle Egypten.

Du kan læse om, hvordan egypterne 

levede, og hvad de levede af.
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En rejse tilbage i tiden

Kongernes 

Dal.

Howard 
Carter 

i gang med 
sit arbejde.

Den lille ordbog: farao
En farao er som en konge.
Ordet betyder ”Det store hus”.
Det er det samme som kongens palads 
eller slot.
Man brugte ikke kongens eget navn.




