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Radosum Tutamhamoun zemřel. Je to
potomek faraona?
Jak jste se již mohli dočíst ve starších číslech
našeho deníku, rodina Tutamhamoun tvrdí, že
jsou potomky faraonů, přičemž se odkazují na
záznamy Římanů. Tiskový mluvčí rodiny tvrdí,
že příbuznost vznikla románkem ženatého
faraona s duševně narušenou Kawahanou
Tutanhamounovou, zlé jazyky odporují, že
Kawahana trpící schizofrenií si celý incident
vymyslela. Ať už je to tak či tak, rod
Tutanhamoun si za léta vybojoval vysoké
postavení ve společenském žebříčku a jeho
bohatství je pro běžného smrtelníka
nepředstavitelné.
Proto není divu, že celá Káhira žije smrtí
mladého Tutanhamouna IX., který zemřel
náhlou smrtí z neznámé příčiny ve věku
pouhých 13 let. Rodina plánuje pohřeb, který
se nejspíš stane největší společenskou událostí
tohoto roku. Ceny ubytování v Káhiře kolem
data plánovaného pohřbu se kvůli poptávce
zvedly až třikrát, spekuluje se i o tom, že v Gíze
se postaví další pyramida. Starosta Káhiry se
prořekl, že je štěstím bez sebe, že Radosum
zemřel, doufá, že nával návštěvníků povzbudí
skomírající ekonomiku hlavního města.
Doufáme, že s námi budete sledovat pohřební
dění!
Egyptský pohřeb
U příležitosti událostí posledních dní přináší
náš deník jako jediný krátký článek o tradičním
egyptském pohřbu. Tradiční pohřeb je tak
zavedený, že pro normální egyptskou vysoce
postavenou rodinu je daleko důležitější než
svatba.
Samotný pohřeb je samozřejmě zahájen
mumifikací – nejprve se tělo zbaví přebytečné
vody, poté se naloží do vonných balzámů a po
prosycení se obalí posvěcenými obvazy. Tím

cesta mumie nekončí, samotné uložení
mrtvoly totiž musí kvůli tradicím probíhat na
jiném místě než mumifikace. Mumie je
přenášena nejčastěji cizinci, tvrdí se, že pokud
by nebožtíka přenášel někdo, kdo ho znal
zaživa, přinese to smůlu jednak v posmrtném
životě zemřelého, jednak v životě pozůstalých.
Nejdelší obřad trval rekordních 183 dní, stalo
se tak roku 57 před Kristem při pohřbu
významného překupníka koberců. Je nutno
podotknout, že na tradiční pohřeb dosáhne
jen hrstka těch opravdu nejbohatších, cena
odpovídá zhruba koupi nové vilky s výhledem
na hladinu Nilu s pyramidami v pozadí.
Pozor na krokodýly!
V nilských vodách se objevila nová skupina
krokodýlů, kteří se nebojí klasických chřestidel
používaných k jejich zastrašení. Příčina této
deviace není známá, možností je hned několik
– nejčastěji propírané jsou dvě, první je, že
krokodýli si začínají pěstovat odolnost vůči
nepříjemnému zvuku, druhá tvrdí, že nová
skupina krokodýlů je prostě hluchá. Již byli
povoláni elitní lékaři z celého Egypta i
odborníci ze zahraničí, aby sluch těchto
obrovských plazů prověřili a případně
přistoupili k léčbě postižených jedinců.
Vyzýváme obyvatelstvo, aby se na venkově
zbytečně nepřibližovalo k řece; ve městech je
zatím bezpečno.
Britský cestovatel v Egyptě
Cestovatel Willy Fog, který tvrdí, že dokáže
objet celý svět za 14 dní, učiní zastávku i v naší
zemi. Bohužel pro něj si ji naplánoval zrovna
na den pohřbu Tutanhamouna, takže dle
názoru
našeho
deníku
i
předních
společenských
expertů
zůstane
zcela
přehlédnut.

