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ARHEOLOGIE

Cum spuneam, 2005, o echipã condusã
de arheologul Zahi Hawass a analizat
mumia prin scanare. S-au descoperit
multe fracturi produse de Carter: cutia
toracicã lipsea, mumia avea o gaurã la
cap, o gleznã era înfãºuratã, posibil
datoritã unei fracturi, iar un dinte sãnãtos
era ieºit lateral. Pe lângã asta, piciorul
stâng era fracturat, iar rotula lipsea, ceea
ce poate indica o cãzãturã. Rana de la
picior s-a cangrenat, provocându-i
moartea. Lovitura i-ar fi afectat ºi cutia
toracicã, ceea ce înseamnã cã ea fost
scoasã la îmbalsãmare.
Arheologii au descoperit cã mormântul
lui Tutankamon conþinea pe lângã trupul
sãu neînsufleþit ºi multe obiecte de artã,
adevãrate comori. La intrare, pentru a-i
descuraja pe prãdãtori sã fure obiectele
preþioase, a fost gravat faimosul blestem
al faraonului: “Moartea va veni cu aripi
rapide asupra celui ce va tulbura pacea
regelui”. Mesajul a pãrut amuzant pentru
sceptici în perioada descoperirii mormântului, însã realitatea i-a pus ulterior
pe gânduri. Imediat ce a fãcut
descoperirea ºi a realizat cã mormântul
era neatins, Howard Carter l-a contactat
pe bogatul sãu patron, Lordul
Carnarvon, l-a chemat în Egipt ºi împreunã au pãtruns în camera mortuarã, loc
ce nu fusese niciodatã deschis, de mii de
ani. Niciunul dintre ei nu s-a gândit cã
deschizând mormântul ºi ignorând aver-
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tismentul, se vor declanºa multe întâmplãri, pe care lumea le-a pus pe seama
forþei blestemului. Lordul Carnarvon a
consultat douã persoane cu calitãþi de
medium înainte de a porni spre Egipt,

pentru a se întâlni cu Carter. Ambele
medium-uri au dat acelaþi verdict: cãlãtoria spre Egipt va fi fãrã întoarcere. Dupã
ce a vizitat mormântul lui Tutankamon, în
1922, lordul Carnarvon a murit de febrã
puternicã, din cauzã cã o insectã l-a
înþepat pe obraz. În acelaºi timp, în
Anglia, câinele lordului a lãtrat toatã
noaptea, ºi în zori a murit. Mai târziu, un
semn identic cu cel de pe faþa lordului a
fos gãsit pe obrazul lui Tutankhamon.
Dintre cei care au participat la expediþia
la mormântul lui Tutankhamon, pînã în
1969, doar doi dintre ei au evitat
blestemul. Secretarul expediþiei Richard
Bethell a fost gãsit mort în patul sãu.
Radiologistul Archibald Reid, care a
folosit razele X pe corpul regelui se
plângea cã este epuizat. Dupã
întoarcerea sa în Anglia a murit.
Arheologul Arthur Mace a intrat brusc în
comã ºi a murit înainte ca doctorii sã stabileascã un diagnostic. În 1930 doar doi
din membrii echipei care au intrat în mormântul regelui mai erau în viaþã. Se
spune cã blestemul faraonului avea efect
ºi la jumãtate de secol de la prima victimã. În 1970, singurul supravieþuitor al
expediþiei, Richard Adamson, 70 de ani,
a dat un interviu la un post de televiziune,
declarând cã nu crede în blestem. În
drum spre casã, taxiul în care se afla a
fost implicat într-un accident. Adamson a
fost aruncat din maºinã pe carosabil ºi a
fost ucis de o trãsurã. Era a treia oarã

