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Djupt nere i en faraos grav i nutidens Egypten händer något märkligt: Ramona lägger händerna över två
hieroglyfer på gravkammarens vägg, uttalar en ramsa och i nästa stund upptäcker Theo förvånat att Ramona är
försvunnen.Theos sökande efter Ramona för honom på en resa genom tiden, längre bort än han någonsin vågat
drömma om, till cirka 132 före Kristus födelse och farao Tutankhamons rike.1997 gjorde Kim M. Kimselius
dundersuccé med debutboken Tillbaka till Pompeji. Boken sålde snabbt slut i stor upplaga och har alltsedan
dess varit efterfrågad av läsarna.
De mest berömda pyramiderna kom till under den fjärde dynastin. Den egyptiska mytologin var en religion i
forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Userhat hade nog inte räknat med att skapa
tidningsrubriker 3 500 år efter sin död. Faraonerna Cheops (Khufu), Chefren och Mykerinos uppförde
varsinn pyramid på Giza-platån.
Kim har bland annat skrivit fristående historiska äventyrsböcker, uppbyggda runt riktiga historiska händelser.
Faraonerna Cheops (Khufu), Chefren och Mykerinos uppförde varsinn pyramid på Giza-platån. Userhat hade
nog inte räknat med att skapa tidningsrubriker 3 500 år efter sin död.
Välkommen till Kim M. Roliga frågor, svarstalong och facit får du när du köper och skriver ut denna
tipspromenad. Han avled efter nio år som farao, bara 19 år gammal. Välj bland 7 olika mordgåtor. Men det
gör han. Men det gör han. Kimselius är författare, skrivkurslärare och föreläsare.
Kim har bland annat skrivit fristående historiska äventyrsböcker, uppbyggda runt riktiga historiska händelser.
Att farao Tutankhamon dog vid en låg ålder har skapat spekulationer om orsaken till hans död. Han avled
efter nio år som farao, bara 19 år gammal. Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som
existerade i omkring 3000 år.

