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În această dimineață, Cleopatra stă 
gânditoare pe tronul ei. De când i-a murit 

tatăl, domnește asupra Egiptului alături de fratele 
ei mai mic, Ptolemeu, care are doar 12 ani și îi este 
și soț. Copilul-faraon n-o iubește, Cleopatra știe 
bine asta, dar niciodată n-a văzut atâta ură în 
ochii lui ca acum. 

Spionii ei au avertizat-o de mai multe ori: 
Ptolemeu și cei trei sfătuitori ai lui, care copleșesc 
poporul cu taxe, vor s-o omoare. 

Urmată de prietenul ei fidel, Apolodor, regina 
pleacă din sala de audiențe. S-a hotărât. 
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69 î.Hr. 48 î.Hr.51 î.Hr.
47 î.Hr. 44 î.Hr.

nașterea 
Cleopatrei

devine regină,  
împreună Cu fratele  
și soțul ei,  
ptolemeu al Xiii-lea 

nașterea  
lui Cezarion

asasinarea lui 
iulius Cezar 

eXilul de la asCalon și 
întâlnirea Cu  
iulius Cezar 
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Cleopatra a VII-a 
ultimul faraon

O tânără uimitoare…
Poliglotă: Cleopatra vorbește greacă, dar știe cel 
puțin alte șase limbi, printre care egipteana.
Cultivată: curioasă și foarte inteligentă, studiază 
știința, medicina, literatura și filozofia.
Frumoasă: farmecul, cultura, vocea ei melodioasă și 
abilitățile ei îi cuceresc pe toți cei care o întâlnesc.
Ambițioasă: regină la 17 ani, Cleopatra va încerca 
toată viața să reconstruiască splendoarea Egiptului 
din timpul lui Alexandru cel Mare și al lui Ptolemeu I. 
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30 î.Hr.31 î.Hr.

întâlnirea Cu
marC antoniu: 
vor avea împreună
3 Copii  

moartea lui marC antoniu, 
apoi a Cleopatrei 

bătălia navală
de la aCtium 

O viață aventuroasă
Cleopatra vrea să se alieze cu puternicul 
Imperiu Roman. Ea se duce la Roma, 
împreună cu Cezarion, fiul ei și al lui Cezar. 
Dar Cezar e asasinat. Prudentă, Cleopatra se 
întoarce în Egipt. Mai târziu, Marc Antoniu, 
unul dintre noii conducători ai Romei, foarte 
îndrăgostit de Cleopatra, îi oferă partea lui din 
imperiu. Mare greșeală! Rivalul lui, Octavian, îi 
declară război și câștigă bătălia de la Actium. 
Marc Antoniu se sinucide.

O moarte legendară
Marc Antoniu a murit. Cleopatra știe 
că Octavian vrea să o ducă la Roma, 
în lanțuri, și s-o arate poporului, 
expusă într-un car al victoriei. 
Comandă un coș de smochine, se 
îmbracă în costumul de regină și se 
împodobește cu bijuterii. Apoi, așezată 
cu mândrie pe patul ei de aur, apucă 
șarpele ascuns sub fructe și îl lasă să 
o muște. După moartea Cleopatrei,
Egiptul devine provincie romană. 23




