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Basta um empurrão na rede mágica e... lá se vão Pilar, Breno e o 
gato Samba para uma nova aventura. Dessa vez, eles vão parar 
no Egito, onde encontram Tutancâmon, o jovem faraó que foi 
enterrado vivo num sarcófago e precisa de ajuda para recuperar 
seu trono. 

Juntos, eles enfrentam deuses e feras e vivem experiências ines-
quecíveis – voam nas asas da Fênix, navegam pelo rio Nilo numa 
feluca, recebem o “olho que tudo vê” do deus Hórus, se escondem 
em pirâmides e até aprendem a escrever hieróglifos, a escrita dos 
antigos egípcios. 

 

FLÁVIA LINS E SILVA nasceu no Rio de Janeiro, mas tem muitos 
amigos pelo mundo. Quando a egípcia Hala El Kholy a convidou 
para descer o rio Nilo numa feluca, não pensou duas vezes. Fez as 
malas e lá se foi! Andou de camelo, visitou as pirâmides de Gizé 
e passou três noites num barco a vela, descendo o rio Nilo, dor-
mindo ao relento. A autora estudou jornalismo na PUC-Rio e fez 
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JOANA PENNA é carioca da gema e cidadã do mundo. Como 
a Pilar, também sofre de gulodice geográfica e conheceu o  
Egito num cruzeiro pelo rio Nilo. Visitou vários templos, tumbas 
e mercados, velejou de feluca, andou de camelo, fez um diário 
em papiro, aprendeu a escrever seu nome em hieróglifos, mas 
não encontrou nenhuma múmia. Estudou design na PUC-Rio e  
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