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Egypte
19e regeringsjaar van Amoenheb I

De oude Hepsetsoet zat op het hete zand aan 
de oever van de Nijl. Links lag de woestijn, 
rechts de machtige, groenblauwe rivier.
 De hogepriester was moe. Zijn tijd was bijna 
gekomen. Hij voelde het aan zijn stijve botten 
en aan zijn zware hoofd. Zijn ogen traanden 
en in zijn huid zaten meer rimpels dan in het 
water van de rivier. 
 Steeds vaker dacht hij terug aan vroeger.
 Hij had als jonge priester gewerkt voor 
de oude koning Sadihotep, en daarna voor 
koning Achnetoet. En op een geweldige dag 
had koning Achnetoet tegen hem gezegd: ‘Hep-
setsoet, jij bent de meest wijze man die ik ken. 
Leer jij mijn zoon Darwishi alles wat hij moet 
weten voor als hij later zelf koning is.’
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 Hepsetsoet glimlachte. Wat had hij een 
plezier gehad met dat kleine ventje. Darwishi 
was slim en leerde razendsnel. Maar hij was 
ook eigenwijs, driftig en koppig. En hij kon 
tekenen als de beste.
 En toen, op een vreselijke dag, was Darwishi 
ziek geworden en een paar dagen later dood-
gegaan. Dat kleine mannetje… Het was het 
verdrietigste dat Hepsetsoet had meegemaakt. 
Hij had niks kunnen doen, behalve Darwishi 
een machtige gouden scarabee meegeven in 
zijn graf. Die zou hem beschermen. 
 Tot overmaat van ramp was nog geen jaar 
later Achnetoet doodgegaan. Zijn piramide 
was nog lang niet af en Hepsetsoet had voor 
Achnetoet haastig een geheime grafkamer 
bedacht.
 Daarna had hij zich teruggetrokken in de 
tempel. Drie begrafenissen vlak achter elkaar 
waren te veel geweest.

Hepsetsoet ging verzitten. Terwijl hij naar 
het trage stromen van de Nijl keek, haalde 
hij een klein beeldje uit zijn gewaad en 
drukte het tegen zijn lippen. Het was een 
kleine sfInx, met een liggend leeuwen-
lichaam van graniet en een mensenhoofd van 
het zuiverste goud. Hij had het graniet zelf 
gehakt en het goud zelf gesmeed. Wat was dat 
lang geleden…
 De kleine Darwishi had naast hem gezeten 
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toen hij het lijf en het hoofd aan elkaar 
vastmaakte.
 ‘Wat is dat?’ had hij gevraagd.
 ‘Dat is de sfInx van Shakaba,’ had Hep-
setsoet geantwoord.
 ‘Wat is dat?’
 ‘Een sfInx is een bewaker.’
 ‘Dat weet ik heus wel. Maar waarom van 
Shakaba?’
 ‘Shakaba is de naam van een nieuwe stad, 
die ik voor je ga bouwen als jij koning bent. 
En deze sfInx wordt jouw bewaker. Het is nog 
geheim, sst. Kijk eens goed naar het hoofd?’
 ‘Maar… dat is mijn gezicht!’ riep Darwishi 
ongelovig.
 Hepsetsoet knikte. 
 Darwishi’s zwarte ogen schitterden van 
opwinding. En daarna zeurde hij net zo lang 
tot Hepsetsoet al zijn plannen had verklapt.
 ‘In Shakaba bouw ik een paleis voor jou en 
een tempel voor onze zonnegod Ra. Shakaba 
wordt de mooiste stad van ons land. Op de weg 
ernaartoe komen honderd sfInxen met jouw 
gezicht, net zoals deze, maar dan groot. En 
om de stad heen komen er nog honderd.’ Toen 
was hij geheimzinnig gaan fLuisteren. ‘Maar 
dat hebben wel meer steden… Zal ik je het 
grootste geheim vertellen?’
 Darwishi knikte gretig.
 ‘Ik maak de beelden hol en vul ze met 
een balsem van geheime kruiden en oliën, 
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die iedereen die erlangs komt beschermt. En 
wie in jouw stad woont, zal eeuwig mooi en 
gelukkig zijn.’
 ‘Kan dat?’ vroeg Darwishi ademloos.
 ‘Ik ben al een mengsel aan het maken, en 
het is al heel sterk,’ glimlachte Hepsetsoet. 
‘Als Ra het wil, wordt het het machtigste 
mengsel van Egypte.’
 ‘Dan ga ik een tekening maken voor Ra,’ zei 
Darwishi meteen. En hij had het beeldje nage-
tekend op een schoon vel papyrus.

Voor de tweede keer ging de oude Hepsetsoet 
anders zitten. Hij klemde het granieten 
beeldje met het gouden hoofd stevig vast en 
voelde de kracht via zijn hand in zijn lijf 
stromen. Na jaren van mengen en opnieuw 
mengen had hij de balsem ontdekt die de 
lelijkste wonden genas. Hij had het mengsel 
voorgoed opgesloten in de holle ruimte van 
de sfInx. Nu had het beeldje meer macht dan 
welke amulet ooit. 
 Hij had al lang dood moeten zijn. Zijn graf 
was al lang klaar. Iedere dag, als de zon in 
het oosten werd geboren, was hij verbaasd dat 
hij die nog steeds kon zien. Dat kwam door 
zijn sfInx.
 Was zijn mengsel maar af geweest toen 
Darwishi ziek werd. Misschien had de sfInx 
hem kunnen redden. Maar wat had het voor 
zin om daarover na te denken?
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 Hepsetsoet stond op en sjokte in de 
brandende zon langs de oever, naar de weg die 
omhoog liep naar de tempel.
 Zijn oude benen bewogen nog langzamer 
dan gisteren. Zijn krachten waren bijna op. 
Niemand ontkwam aan de dood. Zelfs hij niet. 
Nog even en hij vertrok op zijn laatste reis, 
naar de god Osiris.
 Hepsetsoet glimlachte bij de gedachte. 
 Darwishi had de gouden scarabee van 
Mukatagara meegenomen. Achnetoet had zijn 
zware gouden scepter meegenomen. Hij zou 
zelf de sfInx van Shakaba meenemen in zijn 
graf. De sfInx zou hem beschermen tijdens zijn 
reis. En bij Osiris zouden ze elkaar eindelijk 
weer zien.

Toen hij nog maar een paar meter bij de 
tempel vandaan was, begon de wereld te 
draaien. Hepsetsoet liet zich op de grond 
zakken en keek voor de laatste keer omhoog. 
De zon was witter dan hij ooit had gezien.
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Hoofdstuk 1 

Weer thuis

Dummie, Goos en Klaas liepen de hal van het vliegveld 
uit. Hun vliegtuig uit Egypte was op tijd geland en alles 
was goed gegaan. Klaas zette de koffer neer en keek  
opgelucht om zich heen. ‘Jongens, het is gelukt, we 
zijn terug in Nederland,’ zei hij, alsof dat een wonder 
was. ‘We zijn niet neergestort en ik heb niet eens een 
hartaanval gekregen. En kijk eens wat een heerlijk 
weer. Ik zie wolken. Misschien gaat het straks wel 
regenen! Dat zou toch geweldig zijn?’
 ‘Dat hoop ik niet, pap,’ zei Goos. ‘O, kijk, daar aan 
de overkant staat meester Krabbel, bij zijn auto. Hij 
zwaait naar ons.’
 ‘Die komt ons halen,’ zei Klaas. ‘Joehoe!’
 Dummie begon ook te schreeuwen. ‘Maashi! 
Maashi! Wij ghebben ghevonden! Mijn land is nog 
in Egypte! Wij ghebben ghevonden! Ik ben gheweest in 
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ghraf van mijn pap! Ghoera! Is mooie ghraf, met mijn 
pap nog daarin!’
 Een paar mensen keken verbaasd naar hem om.
 ‘Stil,’ fluisterde Klaas. ‘Zoiets kun je toch niet 
hardop zeggen?’
 ‘Ja, maar ik wil vertellen…’
 ‘In de auto pas!’ Klaas pakte Dummie zonder 
pardon bij zijn arm en trok hem tussen de bussen door 
mee naar de auto. 
 Meester Krabbel stond bijna te springen van 
opwinding. ‘Is het echt waar? Niet waar! Dat kan 
niet! Ik wil alles weten! Stap in!’ Haastig duwde hij 
Dummie en Goos achterin en Klaas deed de koffer in 
de kofferbak. Zodra alle deuren dicht waren, barstte 


