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DDeeddiiccaaddoo  aall  ppúúbblliiccoo  eenn  ggeenneerraall,,  eenn  eessppeecciiaall  aa  llooss  

jjóóvveenneess  ssooññaaddoorreess  yy  aa  llooss  vveerrddaaddeerrooss  aarrttiissttaass,,  

qquuiieenneess  ddeebbeenn  jjaammááss  dduuddaarr  ddee  ssuuss  ttaalleennttooss  ((nnoo  hhaayy  

aarrttee  mmaalloo  nnii  aarrttee  bbuueennoo,,  ssiinnoo  ppeerrssppeeccttiivvaass  

eennccoonnttrraaddaass)),,  ppuueess  eell  aarrttee,,  aa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  ttooddaa  oottrraa  

cciieenncciiaa,,  nnoo  eess  mmeerraammeennttee  uunnaa  mmooddaa  ddee  ééppooccaa  nnii  uunn  

lleenngguuaajjee  qquuee  pprreetteennddee  ––ccoommoo  llaa  mmaatteemmááttiiccaa––  

ddeesscciiffrraarr  llooss  eenniiggmmaass  uunniivveerrssaalleess;;  eell  aarrttee,,  

ccoonnttrraarriiaammeennttee,,  eess  llaa  nnaattuurraalleezzaa  aall  hhoommbbrree  yy  nnoo  eell  

hhoommbbrree  aa  llaa  nnaattuurraalleezzaa;;  eell  aarrttee  eess  llaa  pprreecciissaa  yy  ppuurraa  

eesseenncciiaa  iinnaalliieennaabbllee  qquuee  ppoosseeee  eell  sseerr  hhuummaannoo,,  ppuueess  

pprreecciissaammeennttee  ccoonn  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  aarrttííssttiiccaa  eess  qquuee  nnooss  

eennvvoollvveemmooss  llooss  hhoommbbrreess  eennttrree  aaiirreess  ddee  

mmaajjeessttuuoossiiddaadd  yy  ppeerreennnniiddaadd,,  lloo  qquuee  eelleevvaa  aa  nnuueessttrraa  

rraazzaa  ssoobbrree  ccuuaallqquuiieerraa  oottrraa  eessppeecciiee..  
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PPRRÓÓLLOOGGOO  

((AANNTTEESS  DDEE  LLEEEERR  LLAA  NNOOVVEELLAA))  

  

AAnntteess  ddee  ccoommeennzzaarr  aa  lleeeerr  eessttee  lliibbrroo,,  mmee  gguussttaarrííaa  aaccllaarraarr  

aallgguunnooss  ppuunnttooss  aall  lleeccttoorr  qquuee  llee  aayyuuddaarráánn  aa  ccoommpprreennddeerr  yy  

ddiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  llaa  ffiicccciióónn  yy  llaa  hhiissttoorriiaa  rreeaall  ddeell  ppuueebblloo  ddee  EEggiippttoo..  

  

PPrriimmeerraammeennttee,,  mmee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee  uubbiiccaarr  eell  ppuunnttoo  hhiissttóórriiccoo  

eenn  eell  ccuuaall  ssee  ddeessaarrrroollllaa  llaa  pprreesseennttee  hhiissttoorriiaa..  LLaa  nnaarrrraacciióónn  

ssuucceeddee  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  ddee  ttrreess  ffaarraaoonneess::  AAmmeennooffiiss  IIIIII  

((11339900  aa..CC..  aapprrooxx..)),,  AAmmeennooffiiss  IIVV  ((AAkkeennaattóónn  oo  AAjjnnaattóónn))  yy  

TTuuttaannkkaammóónn,,  ttooddooss  eellllooss  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaa  ddiinnaassttííaa  XXVVIIIIII  ddeell  

aannttiigguuoo  iimmppeerriioo  eeggiippcciioo,,  llaa  ccuuaall  ppeerrtteenneeccee  aa  llaa  eettaappaa  

ddeennoommiinnaaddaa  ccoommoo  llaa  eerraa  ddeell  NNuueevvoo  IImmppeerriioo..  

  

CCoommoo  ssiigguuiieennttee  ppuunnttoo,,  ddaarréé  aa  eenntteennddeerr  aall  lleeccttoorr  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  

ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ssoonn  ffiiccttiicciiooss,,  ccoommeennzzaannddoo  ppoorr  eell  

pprroottaaggoonniissttaa,,  KKeerrttéénn,,  yy  ssuu  aammiiggoo,,  NNaakkiieetttt,,  aassíí  ccoommoo  FFaanntteerriiss  ((llaa  

eessppoossaa  ddee  NNaakkiieetttt)),,  yy  oottrrooss  ppeerrssoonnaajjeess  sseeccuunnddaarriiooss  ccoommoo  

RRoobbaass,,  TTeerrooss  yy  eell  pprriissiioonneerroo  LLookkeerrtt..  

  

AAhhoorraa  bbiieenn,,  llooss  ddeemmááss  ppeerrssoonnaajjeess  nnoobblleess  ssíí  ppeerrtteenneecceenn  aa  llaa  

hhiissttoorriiaa  ddee  EEggiippttoo;;  ééssttooss  ssoonn::  AAjjnnaattóónn,,  NNeeffeerrttiittii,,  MMeerriittaattóónn,,  KKiiyyaa,,  

TTuuttmmoossiiss  II,,  HHaattsshheeppssuutt,,  TTuuttmmoossiiss  IIII,,  TTuutt--aannjj--AAttóónn,,  AAnnkkhheess--AAnn--

AAttóónn,,  AAyy  yy  HHoorreemmhheebb..  
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PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  sseerráá  ddee  ssuummaa  iimmppoorrttaanncciiaa  aaccllaarraarr  aall  lleeccttoorr  qquuee  llaa  

rreessttaauurraacciióónn  ddee  llaa  eessffiinnggee  yy  ssuu  tteemmpplloo  ––aall  iigguuaall  qquuee  eell  ‘‘ssuueeññoo’’  

nnaarrrraaddoo  eenn  ““LLaa  EEsstteellaa  ddeell  SSuueeññoo””  ((vvééaassee  ppiiee  ddee  ppáággiinnaa  22))––  eess  

aallggoo  qquuee,,  sseeggúúnn  mmuucchhooss  hhiissttoorriiaaddoorreess  yy  eeggiippttóóllooggooss,,  ssee  lllleevvóó  aa  

ccaabboo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  dduurraannttee  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  TTuuttmmoossiiss  IIVV  yy  NNOO  

ooccuurrrriióó  dduurraannttee  eell  rreeiinnaaddoo  ddee  AAmmeennooffiiss  IIVV  ((AAjjnnaattóónn  óó  

AAkkeennaattóónn)),,  ccoommoo  lloo  pprrooppoonnggoo  aall  eessccrriibbiirr  eessttee  lliibbrroo..  AA  ppeessaarr  ddee  

eessttoo,,  mmee  hhee  aarrrriieessggaaddoo  aa  ccoommbbiinnaarr  uunn  ppooccoo  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  

aammbbaass  ééppooccaass  ((nnoo  mmuuyy  ddiissttaanntteess  eenn  rreeaalliiddaadd  ––

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  cciinnccuueennttaa  aaññooss  eennttrree  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  

TTuuttmmoossiiss  IIVV  yy  AAmmeennooffiiss  IIVV––  {{vvééaassee  llaa  ““LLíínneeaa  ddee  TTiieemmppoo””  aall  ffiinnaall  

ddeell  lliibbrroo}})),,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  llooggrraarr  uunnaa  nnaarrrraattiivvaa  mmuucchhoo  mmááss  

ccoommpplleettaa  ee  iinntteerreessaannttee  ppaarraa  eell  lleeccttoorr..  DDeessppuuééss  ddee  ttooddoo,,  eell  

pprreesseennttee  lliibbrroo  nnoo  ttiieennee  llaa  pprreetteennssiióónn  ddee  sseerr  uunn  eessttrriiccttoo  tteexxttoo  ddee  

hheecchhooss  hhiissttóórriiccooss  ssiinnoo  uunnaa  nnoovveellaa  ddee  ffiicccciióónn,,  mmoossttrraannddoo  llooss  

hheecchhooss  hhiissttóórriiccooss  ccoommoo  mmeerrooss  ssooppoorrtteess  ccrroonnoollóóggiiccooss..  

AAhhoorraa  bbiieenn,,  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  mmuurraallllaa  ((ddee  llaa  ccuuaall  ssee  hhaabbllaa  

eenn  llaa  pprreesseennttee  nnoovveellaa))  eess  aallggoo  ttoottaallmmeennttee  ffiiccttiicciioo..    

LLaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeellll  eell--AAmmaarrnnaa  ((AAmmaarrnnaa)),,  ppoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eess  uunnaa  

cciiuuddaadd  hhiissttóórriiccaa  yy  vveerrddaaddeerraa,,  ccoonnssttrruuiiddaa  dduurraannttee  eell  rreeiinnaaddoo  ddee  

AAjjnnaattóónn  aauunnqquuee  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ddeessttrruuiiddaa  ((ssee  ccrreeee  qquuee  dduurraannttee  

eell  rreeiinnaaddoo  ddee  HHoorreemmhheebb  oo  ppoosstteerriioorr))..    

  

EEll  pprrooppóóssiittoo  ddee  eessttee  lliibbrroo  eess  pprreecciissaammeennttee  nnaarrrraarr  llaa  hhiissttoorriiaa  

ccoommoo  lloo  qquuee  eess::  uunnaa  nnaarrrraacciióónn  iinntteerreessaannttee  ddee  eevveennttooss..  PPoorr  lloo  

mmiissmmoo  ssee  hhaa  eessccooggiiddoo  uunn  lleenngguuaajjee  nnaattuurraall  yy  sseenncciilllloo,,  ppaallaabbrraass  
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uussuuaalleess  yy  oorraacciioonneess  ccoorrttaass,,  ppaarraa  qquuee  ddee  ttaall  mmooddoo  ccuuaallqquuiieerr  

lleeccttoorr  ddee  ccuuaallqquuiieerr  eeddaadd  ppuueeddaa  sseennttiirr  eemmppaattííaa  ccoonn  llaa  nnaarrrraattiivvaa..  

  

CCoommoo  úúllttiimmoo  ppuunnttoo,,  mmee  hhee  ddaaddoo  aa  llaa  ttaarreeaa  ddee  iinnsseerrttaarr  uunnaa  

ccrroonnoollooggííaa  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  eeggiippcciiaa  aassíí  ccoommoo  aallgguunnaass  iimmáággeenneess  aall  

ffiinnaall  ddeell  lliibbrroo;;  eessttooyy  sseegguurroo  qquuee  rreessuullttaarráánn  mmuuyy  úúttiilleess  aall  lleeccttoorr  

aanntteess,,  dduurraannttee  yy  ddeessppuuééss  ddee  ssuu  lleeccttuurraa..    

  


