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Czу iesв{zodowolonyze swychdochod$w?
groЬowce TwyсЬсzсigodnychroCzу сhсвszwyremon|owaё
dziс6w?
Zomierzoszkupiёdo pomory ionie mocnqi sPrawnqniewolniсr?
.
ZomierzoszksztolciёswусЬsуn6ww $wiqfyniTЬoto?
Ale.,,
Nie wystаrсzaСi pieni9dzy?
Pomo2emу
Сil
Мosz dzisioii"фnq i niepёwtarzolnq
okozipsfrrisig czlonkiem
zoloiyсielem komponii,,Wielki Dom',' Мo2esz wziqё vdzio|
w ЬudowiegroЬowсow|odсуD9lnчo i Gfirnego Еgip|u,Wiglkiчa Bуka, Wladсy Wiertc6w.foroonoСheopso,Wieсznie Zу.
wego.
Za dziei prаcу ofrrymаsziednqmonetg,

Ale iefli przуprowodziszze soЬqieszсzedwoсh roЬotnikfw,to
zа kаidego z niсh.ЬpdzieszсodziennieoIrzymуvo|po ieszcze
iedn.eimonecie'Jeili сi z .koleiprzуprowodzqieszсzeсzvvoroinnусh,to Tуotrzуmoszcodziennieo2 siedemmonef,
Tуm sposobemсantor|еgodnio ofrzуmаsziv| 15 monet,piqto.
- 63, dniа siidmчo - 127,ismego- 255,
g9 3l, sz6stвgo
dziewiqфo. 511.o dziesiqфo- 1023monerylll
Alr to ieszсze nie wszуstko;wkrйfceЬ1dzieвzm6gl zupelnie
przesto€ prаcowoё|d ЬpdziesztylkoЬtrzymуvoёdoсhodуz уu.
|uzoproszonусhprzez Сiebie do proсу ludzi'
Jei|izа{ p.rzуirowodzisz lrzechprёcownik5w,а ko2dуz niсh
|eszсzetrzeсh,|ozаrobisz ieszсzewipсeimonet!!!
' Twop proса Ь7dziewys|owionoprzвz wieki,o Przy rуm milo
bogom.
Przу|qсzsip!

JActtмos,NАDzoRсAкдptдм6wмtдsтднnдмo
wlЕLKlЕGo
EGIPтU,
BYKA,Wtдoсv Wttqсёw, гдnдoндСнеopsд,wtесzrчr,^rwсao
NADzoRсАBUDowYGRoBowсдWtдoсv Gdпмгool DotшirЕGo
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W naвzyсh сzasaсh spadkobierсy spadkobierс6w, jak moi.
Jui w nastgpnym mieвiqсu tyвi4сe p6lnagiсh i spoсonyсh,
na sqdziё, twоrzq znany w сalym Swieсie еgipвki zwiqzek
wesolo pokrzykujqсyсh rzemieЁlnik6w сiqgnеly od zaсumo.
zawodowy сmentarnyсh z|odziei,
wanyсh baгek kamiеnne bryly, ludzie сi walili mlotami
i dlutami, obraсali kola podno6nik6w.
Jaсhmos za6, w nagrodg za przedtеrminowе zakot'rсzeniе
Dwustu pisarzy bеz wytсhnienia praсowalo nаd фsaпd nowyсh , budowy, otrzymal od faraona naleine mu wynsgтodzenie
пэbotnik6w.Nie wiadomo, сzy zawinila niedbaloSё,czу zrnguerie,
i ruвzyl na targ, сhс4с kupi6 2onie do pomoсy mlodq i sprawale wykazy by\z nader niejasne, przez Ф p6йniejani Jadrmos, ani
n4 niewolniсg.
nаwet wspolсzeЁniegiptoloilzy nie рtrafili'iсh rоzszyfrowaё.
Na targu nadzoтсa budowу piramid natknqt sig na сzarZaЬiedzeni i glodni, nikomu niepotrzebni niewolniсy zmu.
nego jak smola Nubijczуka o grubyсh wargaсh. Nubijсzyk
szeni bуli zajq6 sig zlodziejstwem, poza tym bili siе z ryЪa.
siedzial na trzсinowej йaсie, a przed nim staly trzy puste
kami i krokodylami z powоdu byle ryby'
w 6rodku figurki sfinksa i szklana kulka, kt6ra symbolizoPrzed nastgpnym wylewem Nilu piramida byla gotowa.
wala boga Ra. Wplaсiwszy zaledwie jedn4 monetg вynowi
Wyptaty trafily do rqk pierwszyсh fizech setek akсjona.
Poludnia, rnoina bylo zgadn4ё, pod kt6rym zе sfinks6w
riuszy, pozostali musieli zadowolid sig ,,Z|otуm Certyfikatem
ukrywa sig szklana kulka. Przed zapadnigсiem zmroku
Cheopsa''. Spadkobierсy budowniсzyсh ptzez rvielе stuleсi
w dzbanie Nubijсzyka zna|az|a sig wigksza cz96ё,ot,tzуmar
nego od faraona wynagrodzenia.
usilowali odzyskaё naleйnе im kwoty od reprezentant6w koPS. Piramidg Cheopsa do dnia dzisiejszego uwaЁa sig za
le;nyсh dynastii. Bole6сiwy Eсhanton сhсial nawet l2уё do
najstarszy сud 6rшiata.
zaspokojenia iсh tqdai skarb6w ze Swiqtyni Amona, alе ob.
Pizetoiуl EшGеniuвz Dgbвki
ra2eni kaplani poЁpiеsznie otruli obroriсg ludu praсujqсego.
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