
Maandag verschijnt ‘De schat van Sohorro’,
deel tien van Tosca Mentens serie over

Dummie de Mummie. Tien dingen die je
moet weten over de populairste Neder-
landse jeugdboekenheld van dit moment.
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1Dummie is een ondeugend, bru-
taal en vindingrijk ventje met een
kort lontje en een groot ego. En 
o ja, hij is een mummie. Hij speelt
de hoofdrol in een jeugdboeken-

serie voor kinderen vanaf 8 jaar en is 
razend populair onder jongens en meis-
jes. De verhalen van Tosca Menten zitten
vol grapjes, woordvondsten, veel gekluns
en spannende avonturen: slapstick met
hier en daar een vleugje eng. Dummie de
Mummie en de gouden scarabee (2009), het
eerste boek over Dummie, viel goed in de
smaak – en als kinderen iets eenmaal
leuk vinden, willen ze er méér van. In-
middels heeft Dummie een website, een
fanclub en viert hij deze week zijn 10de
verjaardag met een 1ode boek. In totaal
zijn 450.000 Dummies verkocht.

2Dummie is een mummie van
wel vierduizend jaar oud die
werd ontdekt in een Egypti-
sche graftombe. Hij is een 
koningszoon uit een vroege

Egyptische faraodynastie, de zoon van
farao Achnetoet en koningin Enisis. Als
hij ziek wordt en overlijdt, wordt hij ge-
balsemd en in windsels gewikkeld. De
gouden scarabee uit de kroon van zijn
vader krijgt hij mee op zijn dodenreis.
Dummie belandt in een museum, dat
hem uitleent voor een tentoonstelling 

in Nederland. De scènes die vierduizend
jaar geleden spelen, Dummie’s magische
dromen, en eigenlijk alles wat Egyptisch
is, hebben een eigen lettertype. 

3Tijdens het vervoer naar het
Nederlandse museum slaat de
bliksem in de vrachtwagen,
recht in de gouden scarabee
van het mummietje, waarop

hij tot leven wordt gewekt. Die scarabee
is belangrijk, want die geeft Dummie’s
levenskracht aan: zonder scarabee gaat
hij (voor een tweede keer) dood.
Dummie vindt een schuilplaats in een

afgelegen huis in het dorp Polderdam, het
huis van vader Klaas en zoon Goos Guts.
Die besluiten hem te houden. De mum-
mie heet voluit Darwishi Ur-Atum Msa-
maki Minkabh Ishaq Eboni. Best lang,
dus zetten Goos en Klaas de beginletters
achter elkaar: Dummie. Vanaf dat mo-
ment hebben ze een geheim; niemand
mag weten van de levende mummie.

4Een mummie is nogal oud en
halfvergaan. Dat ruik je: van
Dummie stijgt permanent de
lucht op van dooie muizen.
Om die te maskeren, gaan er

in huize Guts liters toiletspray doorheen.
Ook moet Dummie elke dag in een
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