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Mijn reisgenoten tijdens
de reis door de tijd!
Beste knaagdiervriend, mijn naam is Stilton,
Geronimo Stilton! Ik ga je vertellen over een van
mijn spannendste reizen ooit. Maar eerst wil ik
je voorstellen aan mijn reisgenoten:

THEA STILTON
Mijn zus Thea is speciaal verslaggeefster voor De Wakkere Muis, mijn
krant. Ze is moedig en sportief.

BENJAMIN
Ach ja, Benjamin! Hij is mijn lievelingsneefje: lief en zachtmoedig…
ik ben gek op hem en hij is gek op mij.

KLEM
Hij is onuitstaanbaar! Zijn favoriete tijdverdrijf is
mij pesten… maar hij is en blijft mijn neef.

AMPÈRE VOLT
Professor Volt is een geniale uitvinder en hij houdt van
heel bijzondere wetenschappelijke experimenten.

PANDORA WOZ
Pandora is het beste vriendinnetje
van Benjamin. Ze is een druk en
een levendig muizinnetje,
maar ze is gi-ga-aardig!

Beste knaagdiervriend,
Ook al heb ik inmiddels meerdere reizen door
de tijd gemaakt, mijn snorharen beginnen nog
steeds te trillen als ik op het punt sta om aan
een nieuwe reis te beginnen.
Maar laat ik mezelf eerst even voorstellen:
mijn naam is Stilton,
Ik ben de uitgever van De Wakkere Muis,
de meest gelezen krant van Muizeneiland.

Geronimo Stilton.

			

Mijn goede vriend,professor Volt, is een
BRILJANT uitvinder,
die altijd bezig is om
de nieuwste snufjes in
elkaar te sleutelen, de
ene nog genialer dan de
andere! Hij heeft inmiddels meerdere machines
gebouwd waarmee je
door de tijd kunt reizen.

Maar de professor is een voorzichtig type,
gi-ga-voorzichtig kun je wel zeggen: om te
voorkomen dat zijn uitvindingen in verkeerde
poten vallen, verbergt hij ze in een supergeheim laboratorium.
De enige die hij vertrouwt ben ik (en mijn
familie!). Dus toen hij hulp nodig had om zijn
nieuwste tijdsmachine te testen, kreeg ik een
telefoontje.
Ik heb al heel wat
muizenissige avonturen
in de tijd beleefd!
Zo ben ik kortgeleden
aan het hof van koning
Lodewijk XIV beland,
in Frankrijk!

Geloof je me niet?
Lees dan maar snel verder!

Mijn naaM is stilton,
GeroniMo stilton ...
Beste knaagdiervriend, mijn naam is Stilton,

Geronimo Stilton.

Ik geef De Wakkere Muis uit, de meest gelezen
krant van Muizeneiland!
Afijn, welnu, kortom, die avond verliet ik mijn
kantoor. Ik was moe,

doodmoe!

heel moe,

Ik liep door Rokford, mijn stad, naar huis …
E in

delijk thuis!

Mijn naaM is stilton,

GeroniMo stilton

...

Toen ik thuiskwam, deed ik de deur achter
me dicht en mompelde tevreden: ‘Eindelijk
thuis!’
Ik knabbelde op een blokje oude kaas …
Dronk een kopje kamillethee . . .
Poetste mijn tanden …
Deed mijn lievelingspyjama aan …
Kroop onder de dekens

...

En viel in slaap.
Het was tien uur!
Op dat moment ging de telefoon.
Van schrik viel ik bijna uit mijn bed.
Ik piepte verrast: ‘Gi-ga-geitenkaas,
wie belt er zo laat nog?’
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GeroniMoooooooo!

Een bekende stem brulde: ‘Geronimootje!’
Ik zuchtte. Die stem herkende ik uit duizenden:
het was mijn neef K lem !
Ik zei: ‘Hallo, Klem. Zou je het
heel erg vinden mij gewoon
llaol?lo?
HaH
Geronimo te noemen?’
‘Ja, ja, ja, Gerrie, wat doe je,
slaap je?’
‘Nu niet meer,’ bromde ik, ‘en
mijn naam is G-E-R-O-N-I-M-O.’
Hij grinnikte: ‘Maar natuurlijk, Germ.’
Ik wilde protesteren maar Klem praatte al verder:
‘Maar goed, ik belde je omdat ik met je wil
afspreken, morgenochtend om negen uur voor
de boekhandel, op de hoek van het Plein van

trtirnign!g!
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de Heilige Hamer.’
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GeroniMoooo

Ik gaapte: ‘Goed, tot morgenochtend dan.
Nu ga ik weer slapen,

welterusten.’

Ik hing op en ging weer naar bed.
Het was elf uur …
Maar de telefoon ging weer.
Ik gaapte: ‘Hallo, hier Geronimo Stil…’
‘Ger, ik ben het, je neef Klem! Ik
wilde alleen maar even checken
...
of je het had begrepen: het
Oef
Plein van de Heilige Hamer is
het plein achter het stadion,
het plein met in het midden
een standbeeld en een boekhandel op de hoek, kan niet
missen, tussen de schoenwinkel en de ijscokar
die kaasijs verkoopt!’
Ik pufte: ‘Ja ik had het wel begrepen! Mag ik dan
nu gaan slapen?’
Ik hing op en draaide me weer om.

Tring trin

g!
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Klokslagmiddernachtwerdikopnieuw
wakker,detelefoon ging.
Iknamop:‘Hallo,metS…’
EnweerwashetmijnneefKlem,diepiepte:
‘Geron,ikbeljeomjeaanonzeafspraakvan
morgenochtendteherinneren:hebjedewekker
gezet?Weetje,somszetjegeenwekkerendan
komjetelaat!’
‘Ikhebhemgezet!’bruldeikuitvolleborst.
Hijgrinnikte:‘Waaromneemje
geenkopjekamillethee?
Volgensmijbenjeeen
beetjenerveus.’
‘Ikbennietnerveus.Enikheb
alkamilletheegedronken!
Iksliep,voor…’

tring!
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n
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Omdrieuurindenachtbeldemijnneefalweer.
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GeroniMoooo
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‘Geronimojo, even een kleine
1) Met wie heb je morgen een afspraak?
2)
3 Hoe laat?’
Ik gilde wanhopig: ‘Met jou! Op het Plein van de
Heilige Hamer! Negen uur!’
Hij piepte: ‘Goed zo, dat had ik niet gedacht!’
bijna uit mijn muizenvelletje:
Ik
‘Wil je me nu dan laten slapen, alsjeblieft? Ik ben
helemaal o p ! ’

Puf!
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GeroniMoooo

oooo!

Om zes uur ging de telefoon weer.
Ik graaide naar de hoorn, maar ik was zo
slaperig dat ik hem tegen mijn kop sloeg!

Tring ...
... tring ...
... tring!

A u!

Met een dikke bult op mijn kop stotterde ik:
‘H-hallo, w-wie is daar?’
Mijn neef brulde in mijn oor:

‘W
‘ WAAKKKKEERR WWOORRDDEENN! !

––

Tijd om op te staan als je om negen uur op het
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GeroniMoooo
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Plein van de Heilige Hamer wilt zijn! Je wilt toch
zeker niet te laat komen?’
Ik sputterde: ‘Maar het Plein van de Heilige
Hamer is hier maar een paar bushaltes vandaan!’
Klem hield vol: ‘Je weet het maar nooit. Stel je
je snorharen bij het ontbijt,
voor, je
of knoeit met je melk en moet je gaan
omkleden! De bus kan een lekke band
krijgen, of je glijdt uit over een bananenschil en
breekt een poot … Ja, je weet het maar nooit!
Vooral met jou niet, je bent een echte klunsknager, Geronimootje!’
Ik was te moe om boos te worden, ik gaf me over
en zei: ‘Oké,

ik s
ta
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