
De held op sloffen

''oke, jongens nu terug naar de klas'', zeide meester. lk pak sneleen willekeurig boek en ga naar de
klas. lk heb nog geen eens de tijd gehad om een goed boek te kiezen. lk heb nu een boek over de
Egyptenaren.Saai.Maargoed,ikmoethetmaarlezen.Dusga ikmaarbeginnen.Woweigenlijkisdit
best wel interessant. Trriiiinnggg, de bel. lk pak mijn boek en stop het in mijn tas, het is veelte
interessant om het op school te late n. lk loop de klas uit, loop de trap af , zegdoe itegen mij n
vrienden, pak mijn fiets en fiets naar huis.

Thuis

lk kom thuis en ga gelijk naar mijn kamer. lk ga op bed zitten en pak het boek uit mijn tas. lk begin
met lezen en al snel komt e r een interessant stukje.

De mysterieuze verdwijnen van de Farao Ramses

De Farao Ramses was ee n machtige farao. Hij ging met zijn zoon en stukje door de stad wande len. Ze
zouden rond de avondthuis zijn, maar de vrouwvan de Farao merkte al snelop dat ze langer
wegbleven. Ze zetten gelijk haar bedienden in om te gaan zoeken. Weken waren ze aan het zoeken
maar tevergeefs.

Wow dat is bizar. ''Josephine, eten !", roept mijn moeder. lk loop naar beneden en neem me voor
om na het eten nog even een stukje te lezen.

ln bed

Het blijft maar door-mijn hoofd spoken, hoe is het mogelijk dat Ramses en zijn zoon opeens zijn
verdwenen, dat kan toch niet. Met die gedachten en het boek onder mijn kussen valik in slaap.

Droom of toch niet

lk schrik wakker, iemand roept mü. lk doe míjn ogen open en ik zie iemand díe lijkt alsof die uit mijn
boek komt. lk stap uit bed en voelzand aan míjn voeten. Huh, ik zie dat ik niet in mijn kamer ben
maarin eenruimtemeteenbedenvoorde restalleen maarzand. Hoe komikhier? Maarveeltijd
om daarover na te denken krijg ik niet, want ik word meegetrokken. Wat is dit? lk word neergezet op
eensoortvan bankmaar danvan steen.Wathard!lemandzegtwattegenmij maarikverstahet
niet. lk kijk hem met een vragend gezicht aan. Wat nu? lnee ns begint hij heelerg overdrgve n te
gebaren. lk snap het niet helemaalmaar volgens mij heeft hij hulp nodig. lk stond op en herinnerde
me dat ik eenstukhadgelezenoverEgypte, maarwatvoorstukwas dat nouprecies. Ben ik
geteleporteerd naar Egypte of zoiets? lk moet het nu meteen gaan uitzoeke n. lk ren de kamer uit en
loop naar buiten. lkword beladen met en hele warme lucht. En alleen maar zand. Nu pas zie ik hoe
ik er uít zie. lk ben in mijn pyjama en op sloffen. Níet bepaald en goede outfitvoorals je in Egypte
bent. lk kt1-k om en zie een píramide, waar ík net in heb gezeten. lk kíjk om mij heen en zie alleen
maar piramides. N u weet ik het zeker, ik be n in Egypte I Maar ik moet weten wat die ge baren
betekenen.lkzie allemaal mensen rennen, níethandigin deze hitte. Er is een soortvan markt. lk
loop erheen. N u weet ik het! Het stukje ging over dat Ramses de Farao en zijn zoon waren
verdwenen. Datis wat de man me vertelde. lkga zezoeken!



Op zoek

lk loop verderdoorde markt. Alle mensen rennen doorelkaar heen. Er is zo veel paniek. Er wordt in

allemaal talen tege n e lkaar geschreeuwd. Het wordt steeds heter. lk hou mijn pantoffels maar aan

want op bloten voeten is het nog warmer. lk loop door, en natuurlijk wordt raar aangekeken. lk ben

op sloffen en in pyjama ! lk loop verder en word steeds meerverwijderd van het dorp. lk heb dorst

en trek en ik ben heelerg moe. Dit gaat toch nooit ¡ets worden. Maar ik moet doorzetten ! lk kijk

omhoog e n íneens zie ik piramide ! lk ren e rhee n. Misschie n kan ik daar wat aanwijzinge n vinde n !

Het ziet er heeloud uit. lk loop naar binnen en zie gelijk alle maal spinnenwebben. Wat eng! lk ben

heelerg bang voor spinnen. M aar ik moet farao Ramses e n zij n zoon vinde n. Dus loop ík maar door.

De piramide

Volgens mij staat de piramide op instorten. Doorlopen Joos, denk ik. lk wil ze vinden. De gangen

reuken muf en hier en daar ligt een afgebrokkelde steen. Het we rd steeds kouder en donkerder, ik

he b het gevoel dat het nacht we rd. lk begin ook wel heel erg moet te worden. lk neem me voor om

hier te gaan slapen. lk zie een steen en leg mijn hoofd erop. Uitgeput en rillend val ik in slaap.

Ramses

lk word wakkerdoor heelfel licht. Yes ochtend, denk ik. Maar ik zit volgens mij heeldiep in de

piramide, hoe kan het dan zo licht zijn. lk sta met een schok op. ls er iemand? Straks is het een

bandiet of zoiets. Het licht flakkert, dus er is vuur of zoiets. lk ren en ik ren en ik kijk achter mij ' Er

rent wat achte r me aan ! lk probeer nog harderte re nnen maar het lukt niet, ie mand heeft me vast.

lk kijk om en zie een jonge jongen. Zijn ogen staan bang. Achter hem staat cen grotere man met een

rare haarband/kroon op zijn hoofd. Ramses ! De verdwenen f arao en zijn zoon zitten hier! lk hoor

nog iernand aan komen maar ik zie nietwie dat is....

Weer thuis

lk word wakkerin een bed. Het ís 2acht en met een deken. lk kijk rond en zie dat ik weer in mijn

eigen kamer ben. lk ben nog steeds in mijn pyjama en pantoffels. lk kijk op mijn klok en zie dat het
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g, nræ beneden. lk zie mijn moeder díe ontbijt aan het maken is en mijn

broertje die tv aan het kijken is. Gélukkig, ik ben weerterug naar mijn eigen tijd en huis. lk ren weer

naar boven e n pak mijn boek. lk zoek het stukje van Ramses op en er staat:

Ramses, de verdwenen farao

Ramses en zijn zoon ginge n ee n stukje wandelen. Ze zoude n rond de avond te rug zijn maar de vrouw

van de farao merkte al sneldat ze langerwegbleven. Ze zetten gelijk haar bedienden in en ze gingen

zoeken. Weken vonden ze niets, totdat een bediende n kabaal hoorden uit de verlaten piramide. Ze

zag de koning en zijn zoan.Zezei hetgelijk tegen de koningin en ze nam ze weermee naarhuis.

lk had ze gevondenl Niemand hoeftdatte weten. Maarwatik me nogwel afvraag, was hetnou een

droom of toch niet.......
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