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Rashidi, el savi escriba del faraó Ramsés II, es retira 
vora el Nil per a gaudir de la jubilació. Però un fet in-
esperat l’obligarà a retornar al palau per a alliberar de 
l’esclavitud el jove Tarik, alumne seu, i desfer una con-
fusió tràgica que fa tremolar els fonaments de la polí-
tica de l’època i posa en perill les seues pròpies vides.

TEMÀTICA: la història, els costums, l’art i la 
societat de l’antic Egipte.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a conéixer 
millor la societat de l’antic Egipte en què se’ns 
convida a reflexionar sobre els drets dels diferents 
grups socials i la importància de l’educació.

CLAUS PER A LA LECTURA
Personatges amb què ens podem identificar
Tot i que els personatges principals d’aquesta his-
tòria pertanyen a l’antic Egipte, els joves lectors po-
dran identificar-se fàcilment amb Tarik i Helina, dos 
dels aprenents del savi Rashidi. Igual que aquests, 
la joventut del segle xxi té aspiracions que, en molts 
casos, són inabastables, fet que els podria conduir a 
cometre actes dels quals se’n podrien penedir. 

Una història amb un context real
Encara que els fets no van succeir en la realitat, que 
siguen tan versemblants ens ajuda a endinsar-nos 
en la cultura de l’antic Egipte. Així, a través de la fic-
ció, serem capaços de navegar pel Nil i de conéixer el 
funcionament de la societat que s’hi va desenvolupar 
gràcies a aquest corrent fluvial.  

Les falses creences
A través de la lectura abandonarem falses creences o 
prejudicis que teníem respecte de la cultura egípcia. 
Així, per exemple, l’obra ens desmuntarà la idea que 
tots els faraons van fer construir piràmides per a ser 
soterrats, ja que molts d’aquests van acabar a les ne-
cròpolis dels diferents territoris.

MÉS RECURSOS
 Possibilitat de visita de l’autor. 

  Propostes didàctiques descarregables i 
recursos de ludificació en www.bromera.com.

  En el canal de YouTube Emociona’t amb la 
lectura podeu veure una entrevista a l’autor.

  L’escarabat de Khalili ens aproximarà un poc 
més a la cultura egípcia a través de Núria, una 
jove obligada a traslladar-se al Caire on viurà 
una aventura inoblidable.

  En la pàgina web de la CCMA podem veure la 
sèrie documental Els tresors perduts d’Egipte, 
en què podrem descobrir els secrets més 
amagats de l’Egipte faraònic. 

  Amb tan sols tres capítols, la minisèrie 
Tutankamon ens ofereix la biografia del 
faraó més jove de l’antic Egipte, conéixer 
les dinasties i quines eren les convencions 
socials d’aquella època. 


