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A tábor altáborai: 
- lányok: Alsó-Egyiptom  
- fiúk: Felső-Egyiptom 
(a fenti kettő nomoszokból (őrsökből) áll és van altábori hordszékvivő, hajcsár, fáraó 
jegyzője) 
- vándorok: thébai papság (titkos papi oltár, látványos kísérletek (varázslatok)) 
 
Minden őrs egy-egy foglalkozást vállal, amit a tábor alatt űz. 
Pl. agyagozó, balzsamozó, bőröző, ékszerkészítő, építész, fafaragó, gyertyaöntő, 
papiruszkészítő, pék, rézkarcoló, sarukészítő. 
Ezeket a tábor idején űzik és a vásár idején kereskednek is a termékkel. 
 
Lehetséges Nomosznevek:  
 
Alsó-Egyiptom: 
Fehér fal, Mellső láb, Nyugat, Déli pajzs, Északi pajzs, Hegyi bika, 
Nyugati Szigony, Keleti Szigony, Andjety, Fekete Ökör, Ökörszámláló, Borjú és 
Tehén, 
Virágzó jogar, Kelet legtávolabbja, Íbisz, Hal, Behdet, Dél Hercege, Észak 
Hercege,  
Sopedui Tollas Sólyom 
 
Felső-Egyiptom: 
Ta-sety, Hórusz Trónja, Szentély, Jogar, Két sólyom, Krokodil, Sistrum, Nagy 
Föld, 
Min, Kobra, Széth, Vipera-hegy, Felső-Szikomor és Vipera, Alsó-Sikomor és 
Vipera, 
Vadnyúl, Nyársas Antilop, Saká, Anti, Két jogar, Déli-Szikomor, 
Északi-Szikomor, Kés 
 
Az őrsök (nomoszok) cégtáblát csinálnak, ami vihető is. 
 
Fontosabb szereplők: 
- Fáraó (Ehnaton) 
- Trónörökös (Tutanhaton) 
- főpapok 
- alsóbb papság 
- első feleség (Nofretiti) 
- feleségek (Kia, Meritaten, Dzsehutimesz, Meryt, Isenofre) 
- miniszterek 
- táncosok 
- fáraó kiszolgálói 
 
Ruhák: 
- Hengerbe varrt vászon, kicsiknek igen nagy fehér pólóból. 
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- fontos az öv (bőr vagy vászon) 
- felsőbb vezetők fején vászon fejfedő 
- papok kaftán szerű ruha 
- ékszerek!!! 
- szemfestés a fiúknak is! erős fekete festés és a szem szélén kimegy egy 
csíkban 
 
Program:  
Fáraó és Tutanhaton üdvözli az érkezőket, akik elmondják az érkezésük történetét. 
Napisten imádata: szentmise 
Éjszakai számháború: lázadók leverése 
Túlélőnap: kincsszerzés a fáraó számára a környező országokból 
Játékok a fáraó feleségének tiszteletére 
Kézműves nap = vásár. Közben vándortanító érkezik és az Aton kultusz ellen lázít, 
így este a tábortűznél kivégzik egy árnyjátékban.  
Sportjátékok: bajnokság a birodalomban 
Számháború, vízi háború = vallásháború: előtte Aton-rítuálé folyik, ami ellen a papok 
egy csoportja fellázad, és az Amon-kultuszt akarják a helyébe léptetni, Tutanhaton 
vezetésével. Tutanhaton győz, átveszi a hatalmat és átnevezi magát Tutanhamonná.  
Őrsi bivakolás = Tutanhamon piramisához építőkövek szerzése a világ minden tájáról 
Próbáztatás/akadályverseny: tíz próba (tíz csapás).  
Fogadalomtétel = Fáraó új testőreinek, papjainak beavatása 
 
Nevek: 
 
Ahmose, Ahn-mutes(n), Anath, Ameny, Anh-mesu, Degem, Dzsehuti, 
Ha-em-vase,Haszehemvy, Hedj, 
Hesyre, Hor-aha, Huyk Huya, Idi, Ipi,Kaihap, Kyky,Maet, Maket-aten, 
Menkaurénak, Mereruka, Meryre, 
Merytamen, Mesedsure, Naht, Marmer, Nebty, Nedjem, 
Nefer,Neferikare,(ffi)Neheb, Nesu-bit, Nitocris,Paher, 
Pa-miw,Pentavare, Pepi, Peribsen, Ramose, Rennefer, Sen-Usert, Simut(ffi), 
Szahure(ffi), Szehemib, Szeneb, 
Szennefer, Szekvaset, Ta-hemet(n), Teti, Tey, Ti, Tia,Tije, Tiyi, 
Tjuia,Tuia,User 
 
Kreálni is lehet: pl Istmose=Istvántól sületett. "mose"-t mindenhova lehet 
tenni. 
Pa-sheri (ifjabb ffi) Ta-sheri (ifjabb nő) 
 
Ételek: 
Mindenhez mézet öntöttek, Sok gyümölcs,( főleg füge, szőlő, oliva, 
gránátalma,), hal, lepénykenyér, fokhagyma, magok (müzli), kevés hús 
 
Egyéb jellegzetességek: 
idézetek, horoszkóp 
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