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As crônicas dos Kane

Lá vem confusão...
A mãe de Carter Kane morreu há seis anos, e 
desde então o menino tem viajado pelo mundo 
com o pai, o egiptólogo Julius Kane. 
Enquanto isso, sua irmã mais nova, Sadie, mora 
com os avós em Londres.

Carter e Sadie se reencontram em uma véspera 
de Natal, quando o pai os leva ao British Museum, 
em Londres. Lá ele usa sua infl uência para ter 
acesso à valiosa Pedra de Roseta e executa um 
ritual bizarro que invoca fi guras sombrias, 
provocando uma grande explosão que destrói 
a pedra. Julius desaparece, e Carter e Sadie 
descobrem que, de algum jeito, ele despertou os 
deuses do Egito Antigo, dos quais pelo menos um 
tem péssimos planos para os irmãos e, ao que tudo 
indica, para o restante do mundo...
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Apresentando os Kane

Carter e Sadie Kane

“Quando você só vê a outra pessoa duas vezes por ano, ela acaba 

parecendo mais um primo distante que uma irmã. Não tínhamos 

absolutamente nada em comum, exceto pai e mãe.” – Carter Kane  

Os fi lhos dos Kane não são muito parecidos nem se conhecem 

muito bem, o que é de se esperar quando duas pessoas levam 

vidas completamente diferentes. Mas nem sempre foi assim: 

eles moravam com os pais em Los Angeles quando foram 

separados, ainda pequenos, depois da morte da mãe, e agora 

só se encontram duas vezes por ano.

O fato de terem sido 

criados separadamente 

acentuou suas 

diferenças: Carter 

vivia apenas com 

as roupas da mala, 

sem nunca fi car por 

muito tempo 
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As crônicas dos Kane: Guia de sobrevivência

em um país, enquanto 

Sadie morava com os 

avós em Londres, na 

mesma casa confortável 

desde os seis anos de 

idade. Ela frequenta 

a escola, tem muitos 

amigos e até possui 

um sotaque britânico.

Carter fala como um americano, e estudar 

em casa e estar sempre viajando não deram a ele muitas 

chances de fazer amizades. Além de tudo isso, os irmãos não 

são fi sicamente parecidos, já que Carter puxou ao pai e Sadie 

herdou os traços da mãe.

Os irmãos costumam discutir quando se encontram, porque 

ambos invejam aspectos da vida do outro. Mas os dois se 

aborrecem quando as pessoas duvidam que sejam realmente da 

mesma família – afi nal, os Kane têm que permanecer unidos.
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NOME: CARTER KANE

• Idade: 14

• Pais: Ruby e Julius Kane

• Nasceu em: Los Angeles, Califórnia

• Residência: vive viajando, mas pode ser 

encontrado duas vezes por ano visitando 

Sadie em Londres

• Olhos: castanhos

• Cabelos: pretos

• Como se veste: calça cáqui perfeitamente 

passada, camisa de botões, mocassins

• Amuleto: Olho de Hórus 

• Especialidade mágica: magia de combate

• Arma preferida: khopesh (antiga espada 

egípcia)

Fato engraçado: Carter tem pavor de 

escorpiões, e uma vez encontrou um 

deles escondido em sua meia!

 Z
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NOME: SADIE KANE• Idade: 12
• Pais: Ruby e Julius Kane• Nasceu em: Los Angeles, Califórnia• Residência: Londres, Inglaterra• Olhos: azuis

• Cabelos: cor de caramelo, frequentemente pintados com mechas de cores vibrantes• Como se veste: jeans surrados, jaqueta de couro, coturno• Amuleto: tyet (ou Nó de Ísis) • Especialidade mágica: é maga por natureza, lê hieróglifos, entende egípcio• Arma preferida: varinha ou cajadoFato engraçado: Sadie sempre mantém um estoque de chicletes à mão (mascá--los ajuda a menina a se concentrar).

s)s)s) 
agagaa ppooooo
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Apresentando os Kane

As famílias Faust e Kane têm o sangue 

dos faraós e são membros da Casa da 

Vida (ver página 74) há séculos. Ruby 

Faust conheceu Julius Kane em um 

sítio arqueológico no Vale dos Reis. 

Eles se apaixonaram e se casaram, 

unindo assim duas importantes 

famílias de magos e fazendo de 

Carter e Sadie as crianças mais 

poderosas a nascer em muitos anos.

RUBY KANE

Antropóloga, lecionava em uma universidade 

e tinha um profundo interesse por egiptologia. 

Ela também era uma maga talentosa e possuía o 

raro dom da adivinhação, que lhe permitia 

antever eventos futuros. Seu amuleto era um 

ankh, o símbolo egípcio da vida. Ruby morreu 

em circunstâncias misteriosas na Agulha de 

Cleópatra, em Londres. Sadie tinha seis anos, 

Carter, oito.
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As crônicas dos Kane: Guia de sobrevivência

JULIUS KANE

Egiptólogo mundialmente renomado, especializou-se na 

tradução de antigos textos egípcios. Escreveu muitos livros 

sobre o assunto e é chamado para atuar como especialista em 

diversos museus e escavações arqueológicas, o que lhe permite 

viajar por todo o mundo.

Aonde quer que vá, Julius leva sua 

bolsa de couro. Quando Carter e Sadie 

abrem a bolsa (apesar de terem sido 

avisados para não fazê-lo), encontram 

uma caixa de madeira decorada 

contendo uma bola de cera branca, uma 

agulha de madeira, uma paleta e potes de vidro com tinta colorida. 

Há, também, metros de barbante marrom, a estátua de um gato 

de ébano e um rolo grosso de papiro. Por fi m, há outra estátua, de 

cera, um shabti, que signifi ca “aquele que responde”.

Julius utiliza seu trabalho como disfarce para a vida de mago. 

As viagens o ajudam a fugir dos magos da Casa da Vida, 

que o perseguem desde que ele desrespeitou uma de suas leis 

durante a batalha que causou a morte de Ruby. Como punição, 

mantiveram Julius longe do irmão, Amós.
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Apresentando os Kane

AMÓS KANE

Irmão de Julius e tio de Carter e Sadie. 

Impecavelmente arrumado, usa sempre 

ternos elegantes, chapéu Fedora e os 

cabelos trançados e enfeitados com 

contas. Também costuma ter à mão 

seu saxofone tenor, o que desperta em Carter 

a lembrança dos músicos de jazz que o pai o arrastava para ouvir 

quando o garoto era mais novo. Seu símbolo é o was, 

que signifi ca  “poder”.

Há muito tempo Amós mantém distância de Carter 

e Sadie, embora não seja por vontade própria. Mas a 

situação muda quando Julius desaparece. O tio leva 

as crianças para seu quartel-general no 

Brooklyn, apesar dos protestos dos avós 

de Sadie.

É Amós quem tem que explicar aos 

dois jovens a verdade sobre sua herança e 

os perigos que enfrentarão por serem da 

família Kane.
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Apresentando os Kane

VOVÔ E VOVÓ FAUST

Pais de Ruby, moram em Londres, na margem leste do rio 

Tâmisa, perto de Canary Wharf. Vovó tem uma aparência 

frágil e pálida, como a de uma pessoa doente. Está sempre 

oferecendo xícaras de chá e biscoitos queimados de gosto 

ruim, que ela mesma prepara.

Vovô foi jogador de rúgbi e tem braços 

fortes e grossos, a barriga redonda 

e os olhos fundos. Às vezes, ele 

consegue ser assustador, e não 

é simpático com Amós nem 

com Julius Kane, a quem 

responsabiliza pela morte 

de Ruby. Os Faust sabem 

que magia existe, mas não 

parecem ser magos praticantes.
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As crônicas dos Kane: Guia de sobrevivência

MUFFIN

Presente que o pai de Sadie deu a 

ela quando foi embora, deixando-a 

com vovô e vovó Faust. Muffi n faz 

companhia à menina e normalmente 

exibe o comportamento típico de uma 

gata, mas alguma coisa nela é meio 

esquisita: ela parece nunca envelhecer 

ou crescer, as orelhas pontudas são 

grandes demais para o tamanho da 

cabeça e seu pelo amarelo e preto a faz 

parecer um minileopardo. Além disso, 

diferentemente de muitos outros gatos, 

Muffi n tem olhos excepcionalmente 

atentos, e carrega um misterioso 

pingente egípcio prateado pendurado 

na coleira.

Quando as aventuras de Carter e 

Sadie começam, Muffi n se transforma 

em algo muito mais útil que um gato 

doméstico (ver “Bastet”, página 46).

“A gata não se parecia muito 

com um muffi n, mas Sadie 

era pequena quando escolheu 

o nome, então acho que 

devemos relevar.” 

                         – Carter        

010-025 PORTUGUES.indd   21 8/24/12   11:29 AM



22

TeenQueen Pergunta . . .

P: QUAL É O SEU ESTILO?

R: Defi nitivamente, não é sem graça, 

isso eu posso dizer. Estou sempre 

procurando por pechinchas vintage, 

mas meu visual do dia a dia inclui 

jeans perfeitamente amaciados, uma 

camiseta e uma jaqueta de couro, 

tudo sempre complementado por 

coturnos. Nunca vou a lugar nenhum 

sem minha música, por isso os fones 

de ouvido são, provavelmente, meu 

acessório mais importante – e eles 

são ótimos para abafar a voz de  

adultos e professores.

SADIE KANE: 

RAINHA DA MAGIA

Nossa entrevista deste mês é com

Uma entrevista exclusiva 
da TeenQueen com a 
jovem maga de quem 
todos estão falando...
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P: QUEM SÃO SEUS MELHORES 

AMIGOS?

R: Liz e Emma. Mas não as vejo 

muito, agora que estou viajando o 

mundo todo. Sinto muita saudade 

delas, mas com todos os novos 

aprendizes que chegaram estou 

fazendo amigos: 

Walt, Jaz e as crianças 

menores também. 

Parecem quase uma família, 

ultimamente... Ahh, e Carter, 

acho. Quando ele é legal.

P: COMO SEUS AMIGOS A 

DESCREVERIAM?

R: Como perfeita, é claro! Bem, 

acho que podem dizer que sou 

um pouco sarcástica e teimosa 

(prefiro “persistente”), mas também 

que sou atenciosa, divertida, 

bondosa e leal.

P: O QUE FAZ EM SEU TEMPO 

LIVRE?

R: Bem, com essa história de tentar 

evitar o Apocalipse e tudo mais, não 

tenho muito tempo para relaxar. Mas, 

quando dá, gosto de andar de skate e 

patins com Liz e Emma, ou assistir a 

seriados e fi lmes. Em Nova York, gosto 

de jogar basquete com meu 

amigo babuíno, Khufu. Basquete 

é muito mais legal que netball, que 

jogamos na escola em Londres, e Khufu 

está me ensinando alguns movimentos. 

É muito maneiro. 

Quando saio, visito o Metropolitan 

e o Central Park – que é um lugar bem 

tranquilo (se você não estiver sob o 

ataque de deuses vingativos, é claro).

A

ília, 

arter,

l.

S A

de jogar basquete com meu

amigo babuíno, Khufu. Basquete 
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P: QUAIS SÃO SEUS TRÊS 

LUGARES PREFERIDOS?

R: 1. A Agulha de Cleópatra à 

margem do rio Tâmisa. Quando quero 

me sentir perto de minha mãe, é para 

lá que vou. Há esfi nges guardando o 

local, por isso parece um pedacinho 

do Egito.

2. A London Eye, para ver Londres do 

ponto de vista de um pássaro.

3. A fazenda de produtores mais 

próxima é um bom lugar para fugir de 

tudo (Liz é voluntária, por isso Emma 

e eu passamos algumas tardes por lá 

quando ela está trabalhando).

P: QUAIS SÃO AS CINCO COISAS 

SEM AS QUAIS VOCÊ NÃO PODE 

VIVER?

R: Tenho viajado quase sem 

bagagem nos últimos tempos, mas se 

tivesse uma passagem só de ida para 

uma ilha deserta, acho que levaria:

1. Chiclete e caramelos de chocolate 

– um suprimento para a vida toda.

2. Uma fotografi a de minha mãe.

3. Meu kit de magia, porque nunca se 

sabe o que mais pode haver 

na ilha.

4. Doughboy (ei, shabti são úteis).

5. Meus amigos e minha família. 

O que pode ser considerado trapaça, 

mas a vida seria sem graça sem eles.

TeenQueen Pergunta . . .
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P: QUAIS SÃO AS COISAS QUE A 

IRRITAM?

R: • Seguranças – eles odeiam 

skatistas e só existem para impedir 

nossa diversão.

• Meu irmão (às vezes).

• Lição de casa (sempre).

• Alguém me dizer o que devo fazer.

Sério, nem tente.

P:VOCÊ TEM UMA PAIXÃO 

SECRETA (OU NÃO TÃO SECRETA)?

R: Bem, eu provavelmente não deveria 

dizer, mas: Anúbis. Ou Walt. Não, 

espere... os dois. 

P: VOCÊ TEM ALGUM TALENTO 

ESPECIAL?

R: Eu leio hieróglifos como uma 

egípcia nativa e já conseguia abrir 

portais antes mesmo de começar o 

treinamento. O que tem sido bem útil, 

ultimamente.

P: QUAL É SUA AMBIÇÃO 

NA VIDA?

R: Viajar ainda mais do que já fi z, 

sem saber o que vai acontecer em 

seguida. Mas, por ora, me contento 

em derrotar as forças do mal.
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