
Când scriu aventurile din seria Portalul 
magic, includ mereu detalii despre epoca și 
locurile pe care Jack și Annie le vizitează. Dar 
vreau ca cititorii mei să afle și mai multe lu-
cruri după ce termină de citit aventurile. De 
aceea am scris aceste enciclopedii, care înso-
țesc titlurile de ficțiune. Le-am pus numele de 
Infojurnale, deoarece sunt ca niște jurnale 
care urmăresc călătoriile lui Jack și Annie, 
oferind o mulțime de informații. Fie că cer-
cetăm dinozaurii, piramidele, monștrii marini 
sau cobrele, ne minunăm întruna de cât de 
uimitoare e lumea înconjurătoare. Te poftim 
și pe tine în aventura cunoașterii, ca să te mi-
nunezi alături de noi!
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Dragă cititorule,

Știm că ți-au plăcut aventurile noastre din 

„Secretul piramidei“ și că ai vrea să afli mai multe 

despre Egiptul antic. De aceea am pregătit acest 

ghid special pentru tine!

Cum ne știi curioși din fire, am vrut să 

ne îmbogățim cunoștințele despre viața oamenilor 

din acea epocă. Am răsfoit enciclopedii și cărți 

de istorie la bibliotecă, am consultat site-uri de 

pe internet și am vizitat muzee. (Vei găsi la finalul 

ghidului o listă a documentelor și a site-urilor 

pe care le-am folosit.)
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Am ilustrat cercetările noastre cu multe desene și fotografii. Astfel, vei fi cel mai mare expert în această perioadă istorică fascinantă.Ești pregătit să faci un salt de 5 000 de ani în timp? Atunci, vino cu noi ca să cunoști această civilizație uimitoare!
Prietenii tăi pasionați 

de cunoaștere,

Jack
şi Annie
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1

Egiptul antic

Mumiile și piramidele și-au păstrat 

secretele milenii de-a rândul. Cum erau 

construite piramidele? De ce corpurile 

morților erau transformate în mumii? Și ce 

însemnau inscripțiile ciudate de pe sicrie?

În ultimele două veacuri, egiptologii au 

reușit să-i cunoască mai bine pe oamenii 

care au trăit în această epocă. Vechii egip-

teni munceau din greu, dar știau să profite 

de viață. Iubeau astronomia, sculptura și 

13

Istoricul 

care studiază 

perioada 

Egiptului antic 

se numește 

egiptolog.
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muzica. Venerau un zeu al soarelui și o ze-

iță cu cap de pisică. Și credeau în viața de 

după moarte.

Au dat naștere uneia dintre cele mai 

vechi civilizații din lume. Ei sunt cei care, 

acum 5 000 de ani, au inventat una dintre 

primele forme de scriere. Fabricau un fel de 

hârtie dintr-o plantă numită papirus și au in-

ventat un calendar foarte asemănător cu al 

nostru.

Egiptenii au construit câteva dintre cele 

mai impresionante monumente ridicate vre-

odată. Pictorii și sculptorii lor au creat opere 

de artă minunate. Medicii lor aveau cunoș-

tințe remarcabile despre corpul omenesc.

De ce această civilizație sclipitoare s-a 

dezvoltat tocmai în acest loc, în urmă cu mi-

lenii?

O civilizație 

este o societate 

avansată în mai 

multe domenii: 

știință, artă, 

religie, limbă, 

scriere etc.
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Pentru istorici, răspunsul este simplu, 

din trei litere: N-I-L.

Nilul este cel mai lung fluviu din lume, 

care traversează țara pe toată lungimea ei.

AFRICA

EGIPT

MAREA MEDITERANĂ

MAREA ROȘIE

FLUVIUL NIL

Nilul se varsă în Marea 
Mediterană.

Egiptul e situat în 
nord-estul Africii.
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