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ANÚRIS
Anuket teve um filho com um mortal e o chamou de Anúris. O garoto 
vivia com muita liberdade, pois não sabia dos poderes que havia 
herdado de sua mãe. Ele morava em uma aldeia simples às margens do 
rio Nilo com seu pai. Adorava se sentar com os pés na água e observar 
a beleza daquela linda paisagem. Ele sentia uma conexão com aquela 
água, quando tocava nela, sentia-se livre.

Um dia Anúris sonhou que podia controlar a água e andar sobre ela. 
Na manhã seguinte, quando relatou a seu pai o sonho que tivera na 
noite passada, Fineo decidiu revelar a seu filho toda a verdade. Quando 
Anúris soube de seu passado e seus poderes, ficou sem expressão. Não 
sabia o que sentir nem o que pensar.

Fineo falou sobre a maldição: Há muito tempo um ancestral de Anuket 
foi amaldiçoado por uma bruxa do deserto. Qualquer membro dessa 
família que fosse agraciado com poderes poderia ajudar seu povo, 
mas de forma oculta. Suas habilidades sobrenaturais não deveriam ser 
reveladas. Caso ocorresse, a pessoa os perderia.

Anúris gostava de brincar com suas habilidades extraordinárias. Toda 
noite enquanto todos dormiam, ele ia até o Rio para “testá-los”. Sempre 
com muito cuidado e medo da maldição. Sua mãe havia sido vista por 
Fineo e, por isso, perdido seus poderes. Por ser da família agora, seu pai 
não contava. O último feito de sua mãe tanto como humana quanto 
deusa foi o Rio Nilo, que criou ao ver a necessidade daquela região 
seca.

A cidade de Anúris vivia uma época precária. O rio não estava suprindo 
as necessidades da população, os peixes faltavam e o nível das águas 
estava baixo, o que impedia a passagem de navegações comerciais. Os 
suprimentos estavam escassos e Anúris sabia que precisava ajudar.
Uma vez tentou ir até o rio à noite, mas retornou porque muitas 
pessoas estavam nas margens do Nilo tentando pescar. Tornou a 
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ir todas as noites, mas sempre tinha alguém por ali. Enquanto isso 
a situação na região piorava, duas crianças já tinham morrido de 
desnutrição.

Mesmo sabendo das condições, Anúris estava decidido, ajudaria 
mesmo que isso lhe custasse o que mais gostava em si próprio, seus 
poderes. O menino correu até o rio e, com suas habilidades, aumentou 
o nível da água e o encheu de peixes.
Todos haviam visto seu feito e, admirados, só cochichavam: Ele é um 
deus! 

Ao retornar para casa, sentiu como se tivessem retirado uma parte sua, 
um pedaço de sua personalidade.

Daquele dia em diante Anúris se tornou um garoto comum da vila, 
havia perdido seus poderes, 
mas ao mesmo tempo o rio 
Nilo se tornou eternamente 
fértil.

Anna Raquel Lopes Nadú 
6º ano C
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UM NOVO REI
Horus lembrava-se até hoje de quando foi questionado na escola sobre 
os seus pais. Na época o garotinho não sabia o que responder, afinal, 
ele mesmo não sabia nada dos dois. A senhora de idade com quem 
morava dizia a ele que o encontrara próximo ao rio Nilo, por isso, deu 
“Moisés” como seu nome, mas agora Horus sabia seu nome real.

A velhinha com quem morava havia morrido quando Horus tinha seus 
15 anos, e, por sua figura afetiva mais próxima ter morrido, ele havia 
decidido pesquisar sobre sua origem até descobrir isso, nem que seja o 
seu último dia. Então, ele descobriu, e até agora parece que não era o 
seu último dia dos seus longos 36 anos de idade.

Aquela casa que caía aos pedaços nunca pareceu tão vazia. Horus 
gostaria de compartilhar que era filho da deusa Anuket, depois de 
anos pesquisando finalmente tinha descoberto quem era sua mãe e o 
seu nome verdadeiro. “Oras, eu sou um semideus, certo? Eu deveria 
governar essa vila medíocre a qual tenho vivido todo esse tempo como 
apenas um criado!” – Horus pensava.

Ele não poderia simplesmente se autodeclarar o líder daquele lugar. 
Horus estava furioso por um semideus como ele ter vivido como um 
miserável órfão, portanto, naquele momento, ele estava decidido a 
governar aquele lugar. E qual maneira seria melhor que conquistar 
o povo e fazê-los se virar contra seu líder? Se você respondeu 
“Nenhuma”, acertou.

O homem, não agora um qualquer, começou a espalhar para toda 
a cidade quem era sua mãe, ganhando o respeito de muitos. Horus 
ajudava o povo com alguns problemas e causas sociais, porque como 
viveu sozinho por anos teve que aprender a se virar. Por ser o filho da 
deusa do rio Nilo, diziam que quando Horus tocava nos solos para 
ajudar com a plantação, o lugar era mais fértil do que qualquer outro. 
Como não só ganhou o respeito, mas também a confiança de alguns, 
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conseguiu informações do que acontecia dentro do palácio do Faraó, 
então, para o semideus, passar para todo o povo os eventos ruins e 
injustos que aconteciam lá dentro foi fácil.

Ao fazer promessas que nem mesmo o próprio Horus sabia se poderia 
cumprir, ajudar a população daquele lugar e também nas causas 
sociais, expor o rei dali, rapidamente o povo se revoltou contra o Faraó, 
fazendo o que Horus queria que acontecesse desde o início: reinar. 
Mas nada neste mundo é fácil assim, então o rei sugeriu uma batalha 
entre ele e o tão famigerado semideus Horus. O rei poderia mandar 
um de seus guerreiros o matar, mas preferiu seguir o que o povo pedia. 
Horus aceitou o desafio, valia tudo pelo poder, até a vida.

Semanas de treinamento depois, chegou o dia tão esperado. Com toda 
a população de plateia para saber se seu possível novo líder seria bom 
o suficiente, Horus e o Faraó pegaram suas espadas e começaram seu 
duelo. Cortes foram feitos e golpes foram acertados, até Horus cair no 
chão ao ser atingido. Mas afinal, parecia que seu pedido a sua mãe, a 
deusa Anuket tinha sido atendido, porque se não fosse graças aos céus 
e Horus ter se levantado de repente acertando sua espada com tudo 
no rei, ele não sabe o que seria.

Após o velho ter caído ao chão, no instante seguinte, foi enchido 
de sangue, Horus e mais centenas de pessoas que torciam por ele 
comemoraram, e mesmo ferido conseguiu festejar o início de uma 
nova era: o seu reinado. Tanto foi almejado o trono pelo semideus que 
depois de ter vencido o duelo foi dada uma festa de 3 dias e aquele dia 
ficou marcado como um feriado, em honra a vitória de Horus sobre o 
antigo Faraó.

O governo de Horus foi um governo próspero, mas durou somente 
12 anos, porque sua esposa o matou durante o sono, para o filho mais 
velho dos dois poder governar e a moça poder aproveitar o luxo de ser 
rainha e o benefício de ser jovem e bela.

Camila Macedo de Oliveira – 6º ano A
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A TRANSFERÊNCIA DE PODERES
O começo da civilização egípcia trouxe muitas dificuldades e desafios 
para aqueles que estavam às margens do rio. A deusa Anuket, com 
seus poderes sobrenaturais, estava dedicando toda a sua força para a 
criação deste rio que, mais tarde, tornou-se a fonte da vida. Como já 
estava idosa, tinha dificuldades para a conclusão de sua criação, então 
chamou seu único filho e com ele dividiu partes de seus poderes. Com 
a divisão feita, continuaram com o grande projeto.

Seu filho Nuk, passava horas idealizando sua criação, mas percebia que, 
por mais que tentasse, sempre voltava ao mesmo ponto de partida, foi 
quando descobriu que alguém ou algum ser estava destruindo suas 
conquistas. Depois de muito pensar e investigar, descobriu que era a 
Naja, a deusa do mal. No começo, ela desviava o curso das águas e 
não permitia que elas chegassem ao povoado. Toda noite acontecia a 
mesma coisa e Nuk consertava pela manhã. Mas um dia, ela foi longe 
demais, poluiu as águas com um veneno fatal e uma grande parte da 
população morreu. 

Nuk e a deusa Anuket se desesperaram e foram atrás da maldosa Naja. 
Travaram com ela uma batalha e quem ganhasse tomaria posse do rio 
Nilo.  

A batalha começou! Naja transformou a deusa Anuket em uma estátua, 
deixando Nuk sozinho na luta e como ela era mais violenta que ele, 
todos acharam que seria o fim. Mas Nuk, lembrando-se de seus 
superpoderes, deu um golpe tão fatal em Naja que ela caiu dentro 
de seu próprio veneno. Dizem que ela se transformou em fumaça 
e as águas nunca mais foram atacadas. O Nilo trouxe para o Egito 
abundância e prosperidade, sendo uma dádiva para a humanidade.

Gabriela Gouvêa Meneses dos Santos – 6º ano C
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O FILHO DE ANUKET
Pouco antes do nascimento de seu filho, Anuket, deusa da água, tinha 
um novo projeto: fazer um rio que se estendesse do Egito até onde 
seria a Uganda, posteriormente. O que ela não esperava era morrer no 
parto de seu filho, Anúquis.

Devido à morte de Anuket, durante muitos anos o projeto ficou 
inacabado, tendo o rio se estendendo apenas pelo Egito. Os povos 
vizinhos, querendo saciar sua sede, assim como os egípcios, tentavam 
incansavelmente invadir as terras e tomar o rio. Os egípcios tentavam 
ao máximo resistir, mas cada vez mais eles cediam, já que além de lidar 
com as invasões, eles também tinham que lidar com a falta de água, 
que era roubada deles.

Tudo isso mudou quando Anúquis completou 15 anos. Sua tia lhe deu 
de presente um esboço do projeto que sua mãe tinha iniciado antes 
dele nascer, mas pediu que ele mantivesse isso em segredo até que ela 
se encontrasse com ele novamente. Marcaram no mesmo dia à noite. 
Anúquis não ligou para nenhum outro presente que ganhou no dia. 

Estava fascinado com o projeto de sua mãe. Estudou muito sobre ele 
e, no fim do dia, concluiu que iria acabar o projeto de sua mãe. Mas 
uma coisa ainda lhe incomodava: “Por que tinha que manter isso em 
segredo?”.

Encontrou-se com sua tia no congresso dos deuses. Eram muitas as 
perguntas: “Por que tinha que guardar segredo? Por que eles haviam 
de se encontrar ali? Por que sua tia nunca havia falado do projeto 
e nem ninguém da família?” Eis que, então, sua tia interrompe seus 
pensamentos com uma chocante afirmativa:

- Seu pai matou sua mãe - e continuou, mesmo com a cara de espanto 
do menino - Antes que me encha de perguntas, deixe-me explicar. 
Sei que seu pai sempre lhe disse que sua mãe morreu no parto, mas 
a verdade é que ele a matou, porque não queria que ela concluísse 
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o projeto. Ela me disse isso pouco antes de morrer, e pediu que lhe 
explicasse isso quando você completasse 15 anos. Ela queria que 
você concluísse o projeto e por isso te trouxe aqui. Se concordar, 
apresentarei você como o novo deus da água, já que, somente assim, 
você poderá realizar tal atividade. 

Depois de alguns minutos, Anúquis engoliu todas as informações e 
concordou, mas antes queria entender o porquê de seu pai não querer 
que sua mãe terminasse o projeto. Como em um passe de mágica, seu 
pai apareceu, dando altas gargalhadas, a ponto de todos os deuses do 
congresso olharem para ele. Então ele começou a falar:
— Paspalhos! Por muito tempo acreditaram que eu era um dos seus, 
quando na verdade eu sou o deus do sustento dos povos inimigos.
Todos os deuses espantados, ergueram seus cajados para ele a fim de 
matá-lo, mas ele os interrompeu:
— Não se preocupem comigo. Preocupem-se com o povo de vocês 
que está sendo atacado neste 
exato momento pelas minhas 
tropas. Já matamos a maior parte 
dos seus e agora será a facada 
final, ficaremos com o Egito!

Quando olharam para baixo, 
tropas muito maiores que o povo 
do Egito estavam invadindo o 
local. Num piscar de olhos Rá 
apareceu e o pai de Anúquis já 
não estava mais lá, tampouco 
as tropas rivais no Egito. Rá era 
o deus mais poderoso de todos 
e podia fazer, ser e saber tudo a 
todo tempo, mas ele não aparecia 
muito no mundo dos vivos. Então 
ele anunciou:
— Voltem todos a fazer o que 
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estavam fazendo. Mas antes, gostaria de anunciar o mais novo deus da 
água: Anúquis. Ele irá concluir o projeto de sua mãe, expandindo o rio 
do Egito até a Uganda. Esse rio se chamará Nilo e fará com que não 
falte mais água ao povo egípcio e, também, que as invasões acabem. E 
que assim seja feito!  

Anos depois, tudo o que Rá havia dito se fez na vida do povo egípcio. 
Por isso, até hoje a deusa da água Anuket recebe dois nomes: Anuket e 
Anúquis.

Giovana Santos Reis – 6º ano A

DESTEMOR DE ADÔNIS
Conta-se que em um reino próximo à Alexandria no Egito há uma 
Deusa de beleza avassaladora e poderes únicos que se chama Anuket. 
Ela teve um filho; e o nomeou de Adônis. Um jovem com beleza 
divina, pois a genética lhe favoreceu e, também, herdou os poderes 
sobrenaturais de sua mãe, que era o dom da força e sua visão biônica. 
Ao completar quinze anos, com os poderes já dominados, deveria 
consultar o oráculo dos deuses para descobrir qual seria o seu destino.

Quando Adônis completou o seu décimo quinto aniversário, Anuket 
presenteou seu filho com uma espada brilhante que fora do seu pai 
e, consequentemente, ele como sucessor, deveria ter a posse desta 
poderosa arma. Radiante com o que foi lhe concedido, agradeceu a sua 
mãe e iniciou sua jornada. Atravessou o deserto inteiro até chegar ao 
seu inaudito destino.

O oráculo estava localizado em uma arenosa caverna na parte mais 
escondida do deserto. Ao adentrar na caverna observou com sua visão 
biônica, diversas pinturas incompreensíveis pelas pessoas, havia variadas 
esculturas dos grandes heróis gregos, que, com o oráculo, conseguiram 
alcançar os seus objetivos. Ao encontrar o deus do oráculo, começou a 



12

conferenciar:
— Você veio de muito longe meu rapaz, seu nome seria Adônis? - Adônis 
fez que sim com a cabeça - Seu futuro será próspero, meu filho. Irá 
vencer muitas batalhas e conquistar muitas deusas. Para ocorrer o futuro 
que mencionei, você deverá resguardar o rio Nilo, e dele irá derrotar o 
deus que conseguiu escapar das profundezas do Tártaro. Escute bem, 
meu rapaz, a lâmina maldita ceifará.

Ao se retirar do recinto, sem a mínima idéia do que representa a frase a 
“lâmina maldita ceifará” que o deus do oráculo comentou, foi direto para 
o rio Nilo. Fez uma armadilha para o deus fugitivo e, aguardando, decidiu 
descansar em uma das margens do rio ao anoitecer. Quando despertou, 
a armadilha funcionou, por sua vez, engalfinhou o Minotauro, não o Deus.

Ficou acordado por horas, até que uma coisa foi vista emergindo das 
profundezas do rio Nilo. Era o Kronos, pai de Poseidon, Hades e Zeus. 
Ao ver Adônis, avançou em um ataque extremo, pegou-o pelas mãos e 
levou-o para sua boca, rapidamente, com sua força brutal, Adônis cortou 
a mão de Kronos com a espada de seu pai que Anuket lhe dera e a mão 
se transformou em pedaços que caíram no rio.
— A lâmina maldita! - disse Kronos furioso.

Por conta de sua fala, Adônis se lembrou do conselho que o deus do 
oráculo disse e raciocinou. A espada que Anuket lhe dera, era a lâmina 
maldita que resolverá o seu problema. Então começou a cortar o deus 
como se ele fosse uma pizza, até não sobrar nenhum pedaço sequer.

Ao chegar em casa, Poseidon, Hades, Zeus e muitas outras maravilhosas 
deusas bateram palmas em agradecimento por salvar a todos. Afinal, 
Kronos era mal e seu objetivo era exterminar os filhos, ação terrivelmente 
assustadora. Fizeram um maravilhoso banquete para comemorar a vitória 
de Adônis, por recompensa de seu heroísmo, casou-se com Afrodite, 
deusa do amor. Ganhou um palácio e nele morou com sua esposa e a 
mãe Anuket que tomou conta dele desde criança com muito amor e 
dedicação.

Iara Gomes Miranda Oliveira – 6º ano D
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ESTATUETA DE HATSHEPSUT
Mulheres assumindo o posto de faraó no antigo 
Egito não eram algo comum, mas dentre as 
poucas está Hatshepsut, que realizou grandes 
obras em seu reinado. Houve a tentativa de 
retirar dela o crédito pelos feitos, mas eles 
foram tão grandiosos que isso não foi possível. 
Apesar de muita resistência e do fato de a maior 
parte dos líderes mundiais serem composta por 
homens, as mulheres têm assumido cada vez 
mais posições de poder. A forma de encarar 
a questão se altera de acordo com questões 
culturais e o governo vigente; mesmo assim, várias marcaram seus nomes na 
história, como já mostramos aqui no Mega. Ela foi uma das únicas mulheres a ter 
o posto de faraó, teve muitas estátuas e muitas esculturas feitas pelos escravos.

MODELO DO TEMPLO NUBIANO
As cidades coloniais da Núbia produziram vestígios das interações culturais entre 
egípcios e núbios. Essas interações se dão, por exemplo, através de práticas 
alimentares – muito difíceis de serem modificadas em um curto período de 
tempo. O estudo de potes de cerâmica de sítios coloniais núbios nos mostra que, 
em vez de uma adoção de práticas e utensílios egípcios, as formas de comer e 
servir comida nesses locais foram resultado de interações complexas, em que 
conviviam maneiras locais e hábitos trazidos pelos egípcios, que são testados e 

implementados de maneiras diversas.

Iara Gomes Miranda Oliveira
6º ano D

 
Sofia Camargos de Andrade Costa 

6º ano D
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A INVASÃO ASSÍRIANA
Há muito tempo a deusa Anuket teve um filho nas margens do rio 
Nilo. Ele cresceu no céu, quando chegou aos seus quinze anos, foi 
enviado para proteger o rio Nilo e os egípcios contra invasores. Ele 
lutou e defendeu a região junto de sua mãe. Até que um dia, Anuket foi 
chamada por Rá, ela foi enviada para cuidar de outra região.

Seu filho ficou no comando do exército egípcio. Dois dias depois, um 
mensageiro traz uma carta para o filho de Anuket, a mensagem dizia 
que os assírios atacariam o Egito a qualquer hora. O comandante fica 
surpreso com a afirmação, os assírios não atacavam o rio Nilo há mais 
de três anos!

O faraó é alertado da situação e prepara todo o exército. Apesar de 
haver tanto tempo desde o último ataque, o exército está preparado. 
Durante a madrugada, os assírios finalmente invadem o reino, vindos 
pelo deserto. Os exércitos se encontram à margem do rio Nilo e 
iniciam o combate.

Os arqueiros atacam os assírios, os guerreiros usam seus escudos para 
bloquear as flechas dos inimigos. O filho de Anuket entra na batalha e 
usa magia para mover a água do rio em direção ao inimigo, as armas 
deles foram pegas pelas ondas. Enquanto usava seus poderes, foi 
descuidado, uma das espadas que estavam dentro da onda cortou seu 
braço. A batalha continuou e o exército egípcio rapidamente derrotou 
o invasor desarmado. 

O braço do filho de Anuket continua com uma cicatriz terrível, ele não 
sabe o porquê, é um semideus afinal, isso não deveria acontecer. Ele 
esperou Anuket chegar e lhe contou sobre a batalha, perguntou a ela 
por que se feriu, ela respondeu que ele tinha que ser mais cuidadoso, 
pois semideuses também podiam ser feridos. Nunca mais se esqueceu 
desta lição, carregou-a por toda sua vida, protegendo o Nilo.

João Pedro Barbosa Gonçalves – 6º ano B
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KEIRO E SUA VINGANÇA
Anuket é a deusa da compreensão e do companheirismo. Sempre foi 
boa com as pessoas, mas ninguém gostava muito dela, pelo fato de ser 
a única deusa que não tinha nenhum filho para herdar seus poderes.

Então, cansada de ser mal tratada, a deusa resolve se casar com 
Dionísio, o rei do vinho e da alegria, e ter um filho com ele. Esse sonho 
se tornou realidade, porém de um jeito diferente do que eles pensavam.

O garoto nasceu com os mesmos poderes da mãe e do pai: espalhar 
a caridade, o companheirismo, a felicidade, o gosto por vinho, dentre 
muitos outros. A empregada que realizou o parto assustou-se, mas se 
sentiu muito feliz por tornar o sonho de sua patroa realidade.

Anos depois, o menininho já havia feito 6 anos, queria sair de casa e 
ajudar quem precisa. O que o impedia era sua mãe, que estava muito 
doente e precisava de cuidados.

Assim, no dia seguinte, a deusa da compreensão e do companheirismo 
faleceu, deixando todos os seus bens e seus poderes para o jovem 
Onuket. O garoto ficou triste e perdeu a vontade de sair de casa.

Após um tempo, o filho do deus Dionísio resolve sair de casa e procurar 
por um lugar deserto onde possa conhecer pessoas e ficar longe do mal 
e do perigo. Despediu-se de seu pai rapidamente e começou a busca.

Depois de meses procurando, Onuket encontrou a ilha Kessey onde fez 
vários amigos e inimigos. Um de seus inimigos é o deus do rancor e da 
raiva. Já não se deram bem quando se viram pela primeira vez, pois se 
apaixonaram pela mesma deusa.

Tanto disputaram que Keiro, o maior inimigo de Onuket, prometeu 
matar sua amada se não ficasse com ela. É claro que ninguém aprovou 
isso, mas Keiro insistiu e os convenceu, menos o deus da caridade, que 
espalhou caridade para seu adversário.

A ideia, supostamente, não passava pela cabeça de Keiro. Até que 



16

encontraram Akeila morta em seu quarto. O dono da ilha notificou o pai 
dela, mas ao escutar a notícia, ele teve um infarto em também, morreu.

O filho de Anuket ofereceu seus poderes para muitos habitantes da ilha 
Kessey. Era a maior gentileza que alguém já havia feito por eles.

Sem ter o pai por perto, sem a mãe, que morreu muito cedo, sem o 
amor de sua vida, Onuket ficou tão mal que resolveu pedir à Keiro para 
matá-lo. Desse modo, aconteceu.

Ao contrário de Onuket que estava triste, Dionísio ficou feliz e 
comemorou a morte do filho, pois ele nunca teve vontade de ter 
um, só se interessava pelo dinheiro que poderia ganhar se casando 
com Anuket. Assim, casou-se com a mãe de Keiro e conseguiu muito 
dinheiro, o que o ajudou a se tornar imortal e rico para sempre.

Letícia Rocha Carvalho – 6° ano D

AS ESTRELAS
Era uma vez.... Bom, esse conto não é tão feliz quanto parece, mas tem 
uma linda história, além de um simples “Era uma vez...”

Esta linda história começou quando a deusa Anuket deu à luz a um ser 
muito mais que um simples aldeão da época, Erick o grande deus da 
flora, ele herdou seus poderes e um talento muito mais bonito que ele 
irá descobrir em breve.

Nossa, tamanha beleza era Erick, com seus cabelos marrons parecendo 
terra molhada, sua pele dourada e seus olhos verdes iguais a lodo nos 
rios! Sua mãe nem se fala, linda, majestosa, simpática, mas egoísta, toda 
sua beleza era desperdiçada com o deus Crepoli, ele era arrogante e 
mal, todos o temiam, sua força e sua riqueza intimidavam os outros 
deuses, e com a chegada de seu filho, nada mudou, apenas cresceu 
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mais seu ódio.

Tudo parecia ter mudado com a chegada de Erick, mal sabiam eles que 
estava por vir uma das maiores catástrofes da aldeia, que se localizava 
no antigo Egito, ao lado do rio Nilo.

Era impressionante como Erick cresceu rápido e, com o passar do 
tempo, sua mãe e seu “pai” tiveram uma filha, chamada Cristal, com o 
poder de beleza e de sedução, além de controlar as temperaturas do 
mundo, bem como esperado de sua mãe.

O tempo passava como um flash; Erick completou seus 16 anos e sua 
irmã 12 anos. Eles brincavam muito juntos, o tempo não passava na 
cabeça deles, mas sua mãe e seu pai já estavam virando preocupação 
para todos, eles brigavam muito era discussão todos os dias e noites, 
isso era apenas o início de uma briga muito maior que esperado.

Em um dia 03 de abril, Crepoli e a deusa Anuket brigaram feio, com 
arranhões e com gritos amedrontadores, como “eu te odeio” e “eu 
nunca gostei de nossos filhos”, saindo de sua casa; seus filhos (Erick e 
Cristal) ficaram muito assustados e saíram correndo para a beira do rio. 
Mas esse foi o maior erro que eles podiam ter cometido, pois o deus 
Crepoli soltou um sopro muito forte que fez o rio começar a formar 
ondas e mais ondas até que, em um piscar de olhos, o rio já estava 
no limite e começou a transbordar cada vez mais água, as ondas só 
cresciam, até que em um determinado momento “POW” tudo ficou 
preto... As ondas pegaram os irmãos.

Erick acordou e viu sua irmã sangrando, um pedaço de telhado havia 
caído em cima de sua barriga com a força da água, ele saiu correndo 
tentando lutar com as correntes de água e, finalmente, conseguiu. 
Mas quando chegou, já era tarde demais, Cristal morreu em seus 
braços! Erick não sentiu tristeza, e sim ódio do deus Crepoli, ele saiu 
em disparada para cima do grande deus, que lançou um sopro que 
o arremessou para o outro lado do rio, ele não desistiu e voltou, mas 
novamente foi lançado sem dificuldade para o outro lado.

Foram muitas horas com a mesma cena se repetindo, até que, com 
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toda sua força e sua energia, fez um redemoinho indo em direção ao 
deus, que logo revidou com um novo sopro. Dessa vez o vento forte 
não foi páreo para a força de Erick! Quando Erick lembrou-se de sua 
irmã e de tudo de ruim que aconteceu em sua vida, ele fez um furacão 
e óbvio: o deus foi lançado morto para longe. Depois disso, de ter 
gastado toda sua energia, caiu durinho, ali mesmo, na areia que estava 
muito gelada.

Quando acordou, tudo estava destruído e ele ficou muito abalado, 
começou a chorar sem parar, mas sentiu uma mão amigável 
encostando em seu ombro, era SUA MÃE! Ele começou a abraçá-la sem 
parar e contar tudo que havia acontecido. Com todas as novidades, veio 
a notícia que Cristal havia morrido, a mãe se desmontou e como nunca 
tinha visto Anuket começou a chorar no ombro do filho e falando:
— Filho, vamos construir a vila novamente, aproveitando e fazendo 
um sistema de colheita para ajudar a todos que habitem a vila; afinal, 
dependemos da agricultura para sobrevivermos, também poderíamos 
construir dois muros, o primeiro para barrar a entrada de inimigos e o 
segundo um murinho para colocar ao lado do rio Nilo, assim evitará que 
o rio transborde e, é claro, uma pirâmide para Cristal. 

Sem hesitar ele concordou e descobriu seu talento único, ele ouvia e 
falava com os todos os mortos da aldeia, que acreditavam ser estrelas.

Anos após, Erick fez 30 anos e desde daquele dia 03 de abril, ele sempre 
visitava sua irmã em sua pirâmide, além de deitar-se ao lado de sua mãe 
a beira do rio Nilo para olhar as estrelas, que era seu poder desde muito 
novo.

Leticia Meireles Tobias – 6º ano D
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TEKUNO, FILHO DE ANUKET
Certo dia, Anuket teve um filho chamado Tekuno. Ela ficou feliz com 
sua chegada e descobriu que ele tinha herdado parte de seus poderes. 
O menino gostava muito de ajudar as pessoas que viviam às margens 
do rio Nilo. Ele já era muito conhecido por lá. Em uma bela tarde, 
alguns guerreiros de outro reino chegaram à margem do rio.

Rapidamente Tekuno foi ver o que aqueles guerreiros de outros reinos 
queriam. Eles disseram que vieram buscar as pessoas que moravam 
na região para serem usadas como escravas. Ele não permitiu isso, 
então começou uma batalha. Todos eles armados e o menino com seu 
poder. Tekuno lançou uma onda imensa de água neles que estavam 
correndo em sua direção.

Depois de algum tempo, Tekuno lançou um jato tão forte de água que 
os eles decidiram recuar e voltar para seu reino. Todos que moravam 
às margens do rio Nilo agradeceram Tekuno por ter evitado que as 
pessoas tornassem escravos. Assim, todos que moravam às margens 
do rio ficaram muito felizes.

Lucas Fonseca Segregio – 6º ano D
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ABUBAKAR 
Certo dia, um egípcio chamado Amon se apaixona pela deusa Anuket, a 
deusa que criou o rio Nilo e que é representada por um capuz feito de 
pluma de avestruz. Os dois apaixonados decidem ter um filho chamado 
Abubakar.

Abubakar cresce, e vira metade deus e metade humano. Sendo um 
semideus, ele acaba ganhando um dos poderes da mãe, o de controlar 
a água, mas com eles vieram as responsabilidades, isto é, a de cuidar 
do Egito, e sendo também metade humano, ele não podia habitar o 
céu, então teria que morar no Egito.

Abubakar não tinha nem amigos, nem família no Egito, já que seu pai 
tinha morrido, às vezes a mãe dele ia visitá-lo para dar conselhos e ver 
como ele estava. Abubakar não gostava muito das visitas de sua mãe, 
pois ela só aparecia em forma de um animal.

O semideus egípcio tinha uma vida normal para um humano, mas 
ele queria um pouco de emoção, então se meteu em uma coisa 
que não devia. Ele sempre ouvia falar de uma guerra civil que estava 
acontecendo no interior do Egito, e achou que como metade deus 
tinha a responsabilidade de acabar com ela, mas não sabia que por traz 
dela havia uma coisa bem maior.

O herói precisava de dinheiro para viajar até o interior do Egito, então 
começou a vender faixas para mumificação, mas antes ele precisava de 
dinheiro para comprá-las então pediu esmolas. Muitas pessoas riram ao 
ver um semideus pedindo esmolas.

Finalmente Abubakar consegue o dinheiro e compra um camelo para 
viajar. Mas o Egito era muito grande e demoraria mais ou menos uma 
semana para chegar. Ainda assim, o semideus, destinado a fazer aquilo, 
seguiu viagem. Chegando na guerra, ele não sabia o que fazer para 
acabar com ela, enquanto isso, caminhando pela cidade de Tennis, ele 
conheceu dois homens, Asenath e Amenhotep que não concordavam 
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com a guerra e quiseram se juntar ao herói. Abubakar, sem saber o que 
fazer, deixou-os participarem de sua jornada.

Eles decidiram que para acabar com a guerra, teriam que saber o 
problema do conflito, como foi que começou, quando começou, para 
assim poderem arrancar o problema pela raiz. Então começaram a 
pesquisar em bibliotecas. Finalmente, descobriram que era por causa 
do Prefeito ser corrupto, mas outras pessoas achavam que não, então 
decidiram encontrar com o Prefeito. Não foi muito difícil encontrá-lo, 
mas com uma conversa, perceberam que ele não eram tão legal. Logo 
surgiram ideias para acabar com o conflito e uma delas era tentar fazer 
uma votação. O povo da cidade aceitou, por incrível que pareça, e os 
votos que ele era corrupto venceram.

O Prefeito foi retirado do cargo, mas, enfurecido, decidiu se vingar 
e começa a caçar o Abubakar. Um dia, o ex-prefeito Amenophis 
encontra o herói, o semideus tenta não lutar com o ex-prefeito, 
mas eles brigaram. Nosso herói não estava muito bem, já que nem 
sabia controlar seus poderes, em um ponto da luta, dois capangas 
do Amenophis chegam ameaçando matar seus primeiros amigos. O 
semideus já estava com raiva de ter que brigar, então ameaçam seus 
primeiros amigos, isso o deixa enlouquecido e desperta seus poderes. 
Ele lança um jato de água nos capangas e em Amenophis tão gelado 
que os congelou. Ele conta tudo para a cidade que prende Amenophis 
e oferecem o cargo de Prefeito ao herói, mas ele não aceita, pois 
queria voltar para casa. Seus amigos falam que deviam ficar na cidade 
de Tennis, pois foi ali que eles cresceram, mas Abubakar volta a sua 
cidade natal e fica feliz para sempre.

Luiz Antonio Alves e Silva – 6º ano A
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DEUS EGÍPCIO STHEPEN
Há muitos anos, existia um povoado que habitava as margens do 
Rio Nilo e o utilizava para realizar todas as tarefas essenciais, como 
banhar-se, hidratar-se, irrigar plantações, entre outros. A deusa 
egípcia chamada Anuket, desde o início dos tempos, encarregou-se 
de proteger este povo, utilizando de todos os seus recursos, com o 
objetivo de preservar para sempre o seu mais rico legado.

Anuket teve um único filho, fruto de um relacionamento com um 
mortal, a quem chamou de Stephen. Ela o designou a missão de servir 
o povo habitante das margens do Rio Nilo durante toda a sua vida. 
Por ser um semideus Stephen herdou as habilidades de sua mãe, que 
incluíam supervelocidade, invulnerabilidade e habilidade de controlar 
águas dos rios e mares do planeta. Sua única fraqueza era o carvão.

Stephen nasceu e cresceu junto ao povoado egípcio, o que contribuía 
mais para que ele os valorizasse imensamente e se sentisse honrado 
em protegê-los. Desde criança foi educado de acordo com suas 
crenças e valores, além de treinar duramente com sua mãe para um dia 
ser capaz de se tornar o grande guardião do Rio Nilo.

O jovem cresceu e se tornou um homem forte e bondoso, cumprindo 
perfeitamente o seu papel. Em dias de tempestade, ele se encarregava 
de acalmar as águas e devolver a tranquilidade. Em frequentes ataques 
rebeldes, ele os expulsava sem esforço, considerando suas habilidades 
tão intimidadoras. Cada um daqueles cidadãos o respeitava e confiava 
nele para qualquer situação. Anuket estava orgulhosa, após se dar 
conta de que seu filho estava realizando muito mais do que uma 
simples missão. Ele havia se tornado um herói.

Certo dia, Stephen notou que algo estava errado. As águas estavam se 
contaminando sem motivo e nem mesmo seus poderes foram capazes 
de reverter a situação. Pessoas começaram a morrer e as plantações 
não conseguiam mais crescer. Não se tratava de um veneno comum, 
mas de algo completamente desconhecido. O semideus começou a se 



23

enfraquecer cada vez mais e se sentia incapaz de ajudar outras pessoas.

O sentimento de impotência e culpa fez com que Stephen sentisse a 
necessidade de procurar ajuda de sua mãe Anuket. Ele foi até o templo 
dos deuses, local onde ela ficava com outros deuses para tomar conta 
do mundo, e a contou sobre tudo. Anuket se mostrou nervosa com 
a possibilidade de a contaminação se tratar de um plano de vingança 
familiar por parte de sua irmã.

— Eu nunca lhe contei essa história por ela me machucar muito 
até hoje. Eu tive uma irmã que se chamava Amunet. Nós nunca 
concordamos em quase nada, mas as diferenças aumentaram quando 
chegou a hora de meu pai decidir quem herdaria seu lugar no templo 
dos deuses. Como sabe herdei poderes magníficos com grande 
potencial de ajudar as pessoas. Porém, minha irmã não teve a mesma 
sorte, já que herdou poderes com capacidade somente destrutiva. 
Tudo que toca é envenenado pela sua pior fraqueza. Considerando 
as circunstâncias, meu pai acabou me escolhendo, o que a deixou 
descontrolada e furiosa. Amunet partiu e jurou retornar um dia com um 
plano de vingança. Aproximadamente na época em que você nasceu, 
fiquei sabendo pela minha mãe, que ainda mantinha contato com 
ela, que ela esperava um bebê. Hoje, a moça já deve ter a sua idade 
e, também, é uma semideusa que herdou os poderes da mãe. Receio 
que ela possa estar por trás disso tudo. Espero que me perdoe por ter 
escondido a verdade por tanto tempo, só não queria te machucar tanto 
quanto ela me machucou. – disse Anuket.

—  Mãe, eu entendo a sua posição e não te culpo por isso. Agora 
preciso ir atrás dessa semideusa e impedi-la de fazer mais mal ao meu 
povo. Agora estou fraco, já que provavelmente ela me envenenou com 
a minha maior fraqueza, o carvão. Mas farei de tudo para impedi-la! 
Acho que um pouco de chá de ninfas ajudará em minha recuperação! 
– disse Stephen.
—  Vou providenciar!
Após a grande revelação da mãe, Stephen prometeu a si mesmo que 
não pararia até recuperar a qualidade das águas do rio Nilo e encontrar 
a sua possível prima. Ele iniciou sua missão e buscou sempre se 
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fortalecer. Ao amanhecer do outro dia, o semideus procurou tentar 
atrair sua prima de todas as formas para então derrotá-la. Não foi 
necessário tanto esforço, já que assim que ele se aproximou do rio, saiu 
de lá uma majestosa mulher, vestida de plumas e de panos brancos. 
Ela tinha um semblante sério e sombrio ficou ali, estática, em frente a 
Stephen por alguns minutos antes de começar a falar.
—  Sou Melissa, filha de Amunet, a deusa da destruição, e estou aqui 
para resolver ago que foi deixado de lado há anos. Como pode ser 
tão cruel a ponto de rejeitar a minha mãe somente por causa das suas 
habilidades? Isso se chama discriminação e criou uma ferida que jamais 
poderá ser curada. A minha missão na terra é fazer justiça e fazer cada 
um que tenha relação com essa família pagar, até mesmo o seu povo.
- Você nunca vai me deter, Melissa. E sabe por quê? Porque eu tenho 
uma coisa que você jamais terá: esperança e amor pelo meu povo. Eu 
me importo com eles e esses sentimentos me tornam mais forte. Eles 
me fazem querer levantar e nunca desistir dos meus ideais. O ódio e a 
vingança só te levam ao abismo. Você nunca prosperará com eles.

Stephen e Melissa começaram a lutar utilizando de todas as suas 
habilidades. Com a super velocidade, o semideus conseguia desviar 
de qualquer chute ou soco dado. A invulnerabilidade o impedia de se 
cansar ou de se machucar. E, controlando as águas do rio que tanto 

amava, ele conseguia 
lançar jatos de água 
para cima da semideusa. 
Melissa, por outro lado, 
aproveitou-se da grande 
fraqueza de Stephen. Ela 
não era o carvão, mas 
sim seu povo. A mulher 
aproveitou que o homem 
estava distraído, para 
matar um por um dos 
habitantes das margens 
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do rio Nilo. Assim que o semideus se tocou da situação, ele abandonou 
a luta para salvar as pessoas, abrindo caminho para que ela pudesse 
passar e entrar para o templo dos deuses.

Com sede de vingança, Melissa já havia arquitetado todo o plano para 
finalmente matar sua tia Anuket. Enquanto enfraquecia Stephen, ela 
sugava seus poderes para usá-los para roubar o grande martelo dos 
deuses, o único capaz de matar um deus. Enquanto a mulher se dirigia 
para terminar o que começou, Stephen se viu obrigado a fazer uma 
escolha difícil. Ele poderia salvar as pessoas do povoado do rio Nilo ou 
sua mãe. Então ele se lembrou da missão a que foi designado, e que 
proteger os indefesos é a parte mais importante de ser um herói. Ele 
escolheu a primeira opção.

Melissa acabou pegando Anuket de surpresa e a matando. No final, 
foi presa pelos deuses, mas nada poderia suprir o vazio que havia sido 
deixado em Stephen. A culpa em ter escolhido salvar o seu povo ao 
invés de sua mãe permaneceria com ele para sempre, mas seria parte 
essencial de sua caminhada como o grande guardião do povo que 
habita as margens do Rio Nilo.

Luisa Menezes Gaipo – 6º ano B
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OS PODERES DE RAMSÉS
Desde o momento que a deusa egípcia Anuket deu adeus a seu corpo 
e partiu deste mundo, o guerreiro e príncipe Ramsés, filho de Anuket, 
herdou os poderes da mãe. Ele ficou responsável por defender os 
moradores que viviam às margens do rio Nilo, no Egito.

Foi em uma manhã de verão que os moradores ouviram gritos 
desesperados de uma mulher grávida. Era Nefertári, a defensora das 
crianças. Ramsés, homem alto, forte, observador, aproximou-se e viu 
que ela se encontrava desesperada, porque Faruk, um tirano cruel e 
corrupto, havia levado suas duas filhas. Nefertári, aos prantos, disse:
— Por favor, Ramsés, ajude-me a encontrar as minhas filhas!
Naquele instante, Ramsés fechou os olhos e com seus poderes viu que 
Faruk estava próximo a uma clareira, depois de uma colina. Ele havia 
amarrado as meninas. Ramsés disse a Nefertári:
— Calma, eu já o encontrei. Vou buscar as meninas.

Com os seus poderes, Ramsés conseguiu entrar em contato com a 
múmia de Anet, irmã de Anuket. Ela trouxe de volta para Nefertári suas 
filhas.

Após se sentir estranho e irritado por causa das maldades de Faruk, 
Ramsés foi capturar o tirano. E, quando o encontrou, petrificou o corpo 
de Faruk, porque ele tinha o coração de pedra.

Ramsés pensou que havia feito o melhor, pois ele aprendeu com sua 
mãe Anuket que tudo que era ruim tinha que ser transformado em 
pedra.

Mirela Beatriz Evencio Belo – 6º ano C
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YUHAN, E SEU PAI
Certo dia, Anuket com seu marido Khenmu, teve um filho chamado Yuhan. 
Mas alguns anos depois, Khenmu traiu a sua mulher, transferindo-se para 
um grupo, para querer tomar seus poderes. Anuket, sabendo disso, teve 
que transferir seus poderes para seu filho Yuhan, e disse: 
— Filho, eu transfiro esses poderes, para você eliminar seu pai; eu confio 
em você!

Anuket ficou em seu quarto, e Yuhan foi para o rio Nilo, para ver as 
pessoas. Depois de um tempo, ele chegou ao rio Nilo, e viu várias pessoas 
lá. E, de repente, uma inundação acontece, e as águas do rio vão para as 
vegetações e para as árvores, fazendo felicidade para o povo. Quando a 
inundação acaba, todos começam a jogar moedas, joias de ouro e dons 
preciosos no rio. Yuhan, vendo aquilo tudo, fica animado, por ter ganhado 
presentes e por ter feito a mãe ficar muito orgulhosa.

À noite, Yuhan vai para casa, o grupo de seu pai vai para o rio Nilo e tentam 
desviar a água preciosa para seu território. Yuhan acorda com os barulhos 
de escavação e vê tudo. Decide acordar sua mãe, mas se lembra de que 
está com os poderes dela, então, em alguns instantes, vem a inundação 
de novo, e faz seu pai, e seu grupo, afogarem. Ele desce, rapidamente, 
e encontra umas 5 pessoas se afogando, em um passe de mágica, a 
inundação para imediatamente. O grupo de pessoas, o pai e filho se 
encontram...
— Pai? Por que estava tentando desviar a água do rio Nilo?
— Porque eu não aguento mais isso! Eu vou tomar esses poderes de sua 
mãe de uma vez por todas!
— Você nunca vai fazer isso. - Disse Yuhan.- ...porque ela não está mais 
com seus poderes.
— Então... Quem está?
— Eu estou!

Com isso, Yuhan faz outra inundação, fazendo a água empurrar todos para 
longe, fazendo ele nunca mais ver seu pai.

Moisés Caldeira Brant de Abreu Freitas – 6º ano D
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