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- Skynda dig Haddock vi missar flyget,
ropade Tintin.
- Jag ska bara packa ner lite mer
Whis... Öh, mineralvatten, svarade
Haddock.
- Du vet väl att man inte får ha med
vätskor på flyget, Haddock!
- Vätskor, vi måste ju ha nåt att dricka i
Egypten.
Tre timmar senare
Kapten Haddock och Tintin kliver på
flyget i Paris på väg mot Egypten.
- Ahh, äntligen får vi lite avkoppling från
allt detektivletande, sade Haddock.
- Vi fick semestern av tidningen jag
jobbar för, sade Tintin.
- Hyggliga människor.
- Minns du när vi fick Rastapopoulos
inlåst vid gränsen vid Bordurien, så
snopen han blev.

- Tintin, tänk inte på det nu, vi ska ju på
semester.
- Spänn fast säkerhetsbältet, ropade
piloten.
När Haddock och Tintin klev ner på
flygplatsen så blev de välkomnade av
en soldat. Soldaten undrade om de var
turister, och han genomsökte deras
väskor. Han hittade inget fel.
- Er taxi väntar, sade soldaten.
Tintin sade att han bara skulle gå och
köpa en vattenflaska i en kiosk. Precis
när han böjde sig ner för att ta fram sin
plånbok, såg han i ögonvrån en person
han kände igen. Han rusade tillbaka
mot taxin.
- Hallå, hade du tänkt betala för flaskan,
ropade den argsinta försäljaren.
Tintin tog tag i Haddocks arm och
visade honom.
- Anfäkta och anamma vad gör den där
saltvattenspiraten här, undrade
Haddock.

- Ja det undrar jag verkligen också,
svarade Tintin.
- Men det var ju ett tag sen han
hamnade i fängelse, han kanske har
blivit fri.
- Rastapopoulos har alltid något
rackartyg i kikaren så fort han är fri.
- Han kanske är här på semester precis
som vi.
- Det tänker jag i alla fall ta reda på.
- Men Tintin.
- Inga men jag tänker följa efter honom.
Tintin lånar en motorcykel och börjar
följa efter. Efter cirka en timme börjar de
lämna Kairo och ut i öknen. När Tintin
åkte tänkte han på alla gånger han satt
dit Rastapopoulos, t. ex. i Bordurien och
i Chicago. Rastapopulos var från
Grekland och han var rätt kort och tjock,
han har bruna ögon och svart
bakåtslickat hår.

Tintin tyckte att Rastapopoulos var en
stor fet tjockis som fick andra att göra
hans smutsjobb. Rastapopoulos
fortsätter ut på en liten väg genom
öknen. Fyra timmar senare stannar
Rastapopoulos vid staden Al Minya.
Han går in in i ett femstjärnigt hotell och
går sedan in på sitt rum. Tintin stannar
utanför lobbyn för att hålla utkik.
Rastapopoulos kommer inte ut på hela
natten. Precis när Tintin skulle dra
kommer en person fram till honom.
- Hej jag heter Bobby Charleson, du har
också suttit här hela natten och spanat
upp mot det där fönstret, sade han och
pekade mot Rastapopoulos fönster.
- Ja, jag heter Tintin, vem är du?
- Jag jobbar för den brittiska
underättelsetjänsten MI6.
- Då är du lite som James Bond?
Bobby stelnade till.
- Ja, lite kanske, svarade han.

När klockan var 07:00 kom
Rastapopoulos ut ur hotellet och satte
sig i sin bil. Tintin satte sig på sin
motorcykel och körde efter honom.
Efter bara en halvtimme svängde
Rastapopoulos in på en liten stig rätt
in i öknen. Tintin behövde inte följa
efter länge förrän han såg vart
Rastapopoulos var på väg. Framför
dem tornade en enorm pyramid upp
sig. Den måste ha varit minst 50
meter hög. Rastapopoulos fortsatte
rakt mot pyramiden. Tintin stannade
för att inte komma för nära så att de
inte skulle upptäcka honom. När han
låg bakom en sanddyna såg han
någon annan 30 meter bort. Det
måste vara Bobby! Tintin började åla
sig fram mot Bobby.
Tillsammans smet de in i pyramiden
precis innan vallbryggan fälldes upp.
Tintin och Bobby kom in i en stor sal.

Det liknade snarare ett hus för en
president. Det var dyra möbler överallt
och det hängde tiger- och lejonpälsar
på väggarna. Plöstligt ljöd ett högt
larm och vakter rusade mot Tintin och
Bobby. De var fast! Tintin och Bobby
blev släpade av vakter till en
fängelsecell. 5 timmar senare satt de
fortfarande fast.
- Vi är helt körda, sa Bobby.
- Vi får inte ge upp hoppet, svarde
Tintin
- Vänta lite, mina skosnören är knivar,
jag kan skära sönder gallren.
Bobby lyckades skära upp gallren och
Tintin och Bobby sprang ut ur
pyramiden med hjälp av mörkret. När
de kom fram till Bobbys bil tog Bobby
upp en mobil ur ett hemligt fack i
ratten. På egyptiska ringde han till den
egyptiska säkerhetspolisen och bad
dem att komma.

3 timmar senare kom polisen. Det var
säkert minst hundra stycken. Efter
bara 40 minuter hade polisen tagit
kontroll över pyramiden. En av
poliserna kom till Bobby och Tintin
med Rastapopoulos.
- Den här skurken har jobbat med att
smuggla knark till Europa, sade en av
poliserna och pekade på
Rastapopoulos.
Plötsligt föll polismannen ihop. Det
stack ut ett svärd genom hans mage.
Bakom honom stod den egyptiska
faraon Mohamed al Ahmed III.
- Ni ska få ångra att ni har trotsat mig,
sade han.
Plötsligt tog faraon Tintins motorcykel
och åkte iväg. Då kom en man
gående på vägen och sade att han
sålde världens snabbaste kameler och
att de kunde springa 140 km/h.

Tintin vände sig om och såg att det
var Serafim Svensson.
- Men Serafim vad gör du här?
frågade Tintin.
- Muntra Musikanter är på turnè i
Egypten, och för att få lite mer pengar
säljer jag kameler.
Så fick Tintin en idé. Han hoppade
upp på en av Serafims kameler och
red iväg.
- Jag lånar den bara, ropade Tintin
tillbaka till Serafim.
Tintin åkte i racefart efter faraon. Han
hade även plockat på sig svärdet som
en av poliserna blivit huggen i magen
med. Han började knappa in på faraon
när han plötsligt stannade. Faraon
drog fram ett svärd och gick lugnt mot
Tintin. Han sa något på egyptiska som
Tintin inte förstod. Plötsligt började
Tintin bli rädd.

Han hade aldrig slagits med svärd
förut. Duellen började och efter bara
två minuter hade Tintin blivit
avväpnad. Faraon höjde sitt svärd för
att hugga Tintin. Tintin blundade och
föreställde sig ett svärd genom
huvudet. Istället hörde han ett skrik
från faraon. Tintin öppnade ögon och
såg Kapten Haddock med en trasig
whiskyflaska.
- Jag sa ju att det var smart att ta med
whisky, sa Haddock.
- Vad gör du här? undrade Tintin.
- Tja, jag hörde att du hade fångat
Rastapopoulos så jag var på väg mot
den där pyramiden när jag såg den
där konstiga faraon höja ett svärd mot
dig.
Tintin, Haddock och Bobby åkte
tillbaka till Kairo och njöt av tre dagars
semester. När de hade landat i Paris
tog de adjö av Bobby.

När Tintin vinkade på en taxi
möttes han av Nestor och Milou.
- Hej jag är här för att meddela er
att Farao Mohamed al Ahmed III
var en bedragare som sålde knark
över hela världen, sa Nestor.
Sen steg de tre in i en taxi och åkte
tillbaka hem till Moulinsart.

SLUT

Det är jag som har
skrivit boken.

