De Stiltons zijn uitgenodigd voor de première
van de nieuwe film van Duifje Duistermuis over
dinosaurussen. Terwijl Duifje aan het publiek
vertelt dat ze de film gemaakt heeft met een
speciale 3D-techniek waardoor hij zó realistisch
is, dat het net lijkt alsof de dinosaurussen door
het doek heen komen, horen de bezoekers een
keiharde knal en … scheurt het doek. Een hele
stoet immense dino’s dendert de bioscoopzaal in!
het heden?
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Geronimo Stilton
Beste knaagdiervriend, mijn naam is Stilton,
Geronimo Stilton! Ik sta op het
punt je over een muizenissig avontuur te
vertellen. Maar laat ik eerst mijn vrienden
even aan je voorstellen …

Thea Stilton
Mijn zus Thea is sportief, avontuurlijk
en gek op reizen. Ze is speciaal
verslaggeefster bij De Wakkere Muis,
de krant waarvan ik de uitgever ben.

K LEM
Mijn neef Klem is een koddige knager,
maar af en toe kan hij behoorlijk irritant
zijn! Zijn grootste hobby is grapjes
uithalen … met mij! Maar ach, hij is
mijn neef en ik geef veel om hem!
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Benjamin Stilton
Mijn lievelingsneefje! Hij is altijd aardig en
bovendien een slim knagertje. Als hij later groot
is wil hij journalist worden, net als zijn oom!

Keetje
Mijn levendige nichtje Keetje! Ondeugend en
grappig, lijkt in alles op Klem … ook zij haalt
graag grapjes met me uit!

duifje duistermuis
Journaliste uit de Vallei der IJdele Vampiers en
een goede vriendin van me. Al denkt zij dat
we op het punt staan om te trouwen …

Karina von Fossilen

Directrice van het Natuurhistorisch Museum
van Rokford. Ze is gespecialiseerd in
paleontologie, het bestuderen van fossielen,
en ze is een goede vriendin van me!

A LBERT W ANROK

Hij heet eigenlijk Bolle Boos, maar hij heeft zijn
naam laten veranderen omdat hij het niet leuk
vond om steeds Bolle genoemd te worden. Hij
is professor en een geniale wetenschapper en
heeft voor deze reis een tijdreisrobot in elkaar
geknutseld: Orbit.
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B ERICHT VAN HAAR !
VAN HAAR , JA !
Beste knaagdiervriend, is het jou ooit overkomen
dat je een AVONTUUR beleefde op een dag als alle
andere, een heel gewone dag?

Mij ddus
w e l!
u swel!
M ij

Ik zal je erover vertellen, piep! Maar laten
we bij het begin beginnen …
Het was dus een doodgewone
dag, een zondag. Ik lag
Snurk!
nog in bed en het was
stil. Een heerlijke
Snurk! urk!
Sn
uitslaapdag! Met het
dekbed tot
aan mijn snuit
opgetrokken
lag ik lekker
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BERICHT VAN HAAR ! VAN HAAR , JA !
te

toen plotseling …

TIK!

TIK!

Tik!

Er werd op het raam getikt! Niet één keer,
niet twee keer, maar wel drie keer! Wie kon dat
nu zijn?
Ik deed het raam open en keek naar buiten.
riep ik geschrokken.
‘A A
Voor me zag ik twee kraaloogjes, een spits snuitje
en een paar fluwelen vleugels …
de
Gi-ga-geitenkaas, het was
huisvleermuis van de familie Duistermuis! Hij
hield een paarse e n v e l o p in zijn pootjes
geklemd en grinnikte.
Kalong vloog over me heen en vroeg kalmpjes:
‘Waarom gil je toch altijd zo, kaasknager? Al je
buren zijn nog

A A A H H H !’

Kalong,

eerrr i e l a n d ! ’
iinn nnnaaaccchhhtttmm
m e r rr ii ee ll aa nn dd !!
in
6
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BERICHT VAN HAAR ! VAN HAAR , JA !
Voor ik een antwoord
kon bedenken, liet hij
de envelop vallen. Die

i!

Hihih

dwarrelde
langzaam naar beneden en
landde op mijn snuit.

‘Hihihi!’

s

?

snuit

Wa
ti

dit

grinnikte Kalong
en hij wapperde wild met zijn
vleugels. ‘Bericht van haar! Van
haar, ja!’
Ik knipperde met mijn ogen en hij
was verdwenen. Even vroeg ik
me af of ik het misschien gedroomd
had. Maar op het puntje van mijn
lag een paarse envelop, die
bovendien … S N U F,

SNU F ...

S N U F,

naar Mummie-extract rook, het
favoriete parfum van mijn goede
vriendin

Duifje Duistermuis.
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BERICHT VAN HAAR ! VAN HAAR , JA !
Duifje is een journaliste en wat griezelen betreft
dé expert van de hele Vallei der IJdele Vampiers.
Bovendien … denkt ze dat wij zo goed als
verloofd zijn. Zucht.
Ik opende de envelop. Er zat een KAARTJE in de
vorm van een doodskist in, waarop stond:
JE WEE

BOLLET
T TO C
JE,
H NOG
E DAG
WEL D
IS? I
MUM
AT VA
K BEN
MIE D
NDAA
ZO OP
IE GE
G DE
GEWO
Z WAC
OPSCHI
NDEN
HTELD
ALS E
WORD
ETEN,
EN
T! JIJ
ST RA K
TO C H
S BEN
OOK?
JE TE
JE DUI
LA AT !
FJE
G R OT

Wat voor een grote dag?!’

Ik stotterde: ‘Eh?
Er werd op de deur geklopt.

klop!

klop! klop!

Ik deed de deur open, maar zag niemand. Op
de mat had iemand een klein doodskistje van
rozenhout achtergelaten, met een paars fluwelen
eromheen.

B R R R , w a t lu g u b e r !
8
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BERICHT VAN HAAR ! VAN HAAR , JA !
Met trillende poten trok ik het lintje los en opende
het deksel.

‘Hatsjie! Hatsjie!
Hatsjie!’

niesde ik van al het stof.
Voorzichtig gluurde ik in het kistje. Er lag een
pak in: een chic, donkerblauw jasje met gouden
knopen, een blauw vestje, een wit zijden hemd en
een sierlijke rode strik.
Onder de kleren lag een paars KAARTJE in de
vorm van een spinnenweb, waarop stond:

JE HET MOOI , B OLLETJE ?
IS HET PAK VAN MIJN OVER - OVER OVERGROOTVADER S EPULTUUR D UISTERMUIS ,
ZIJN GALA - BEGRAFENISPAK !
TREK HET SNEL AAN, STRAKS BEN
JE TE LAAT !

DIT
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Wanhopig brulde ik: ‘Te

laat?
Te laat … voor wat?’

Ik begreep er geen kaaskorst
meer van … en ik had al helemaal
geen zin om een
begrafenispak aan te trekken!
Gi-ga-geitenkaas, er zat maar één ding
op: ik moest Duifje bellen en vragen
waar ze het in griezelsnaam over had! Maar
op dat moment hoorde ik al getoeter …

gala

TTO
OEETT!!

TOET!

TO E T !

Ik liep naar het raam en zag
Butler, de butler van de familie
Duistermuis, achter het stuur
zitten,
van de
de cabrio van Duifje.

Turboschrijn
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Wat?!

Opschieten, St

ilt o

n!
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