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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,
Ik sta op het punt je een muizenissig spannend
verhaal te vertellen over een reis die ik laatst heb
gemaakt! Tijdens die reis heb ik beroemde knagers
ontmoet, die hun sporen in de geschiedenis hebben
nagelaten.

Ah, wat een muizenissig verhaal!
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.
Het begon allemaal toen
mijn vriend professor Volt
mij en mijn familie
voorstelde om de
grote meesters uit de
geschiedenis te gaan
opzoeken, om hun
geheimen te ontdekken…

Hiervoor bouwde Volt de Vortex, oftewel: de
tunnel door tijd en ruimte. Maar ik had nooit
kunnen vermoeden dat we oog in oog zouden
komen te staan met échte mammoeten! Gi-gageitenkaas, wat een avontuur!
Het was koud! Mega-muizenissig koud.
Natuurlijk, we waren in de IJstijd!
Gelukkig had professor Volt eraan gedacht om
ons warme kleren mee te geven.
Wat een geluk!
Alles om ons heen was
bedekt met een sneeuwtapijt. Overal was het
wit en ongelooflijk stil …
Totdat we een kudde
mammoeten zagen,
die recht op ons af
kwam…
Toen was het gedaan
met de stilte!

De reusachtige beesten
stormden op ons af,
vastbesloten om ons
in muizenmoes te
veranderen.

Help!

Maar net toen alles verloren leek, schrokken de
mammoeten ergens van. We waren gered, op een
haar na!
Niet veel later ontdekten
we een prehistorisch dorp,
dat bewoond werd door

vreedzame en gastvrije

muizen! Wat een geweldig avontuur was het om
onze voorouders te ontmoeten!

Voor de prehistorische knagers waren
mammoeten van levensbelang. Door
op die enorme dieren te jagen, hadden ze
voldoende te eten en konden ze kleding maken
van de huiden. Van de botten maakten ze
hutten en gebruiksvoorwerpen …
Maar daarvoor moesten ze de mammoeten wel
eerst in hun dorp zien te krijgen. Pfff, dat was
een pittig werkje, waar wij ze een pootje bij
hielpen! Toen we klaar waren, vierden we dat
met een kampvuur en een feest in de grot.
Een onvergetelijke avond!
Op de wanden van de
grot stonden tekeningen
die vertelden over het

prehistorische
leven. Artut, de
kunstenaar van het
dorp, tekende ook
onze portretten op
de wand.

Maar dat we niet alleen
waren in die grot, bleek
toen we plotseling het
angstaanjagende gebrul
van een sabeltandtijger hoorden! Hij
kwam razendsnel
dichterbij!

We zetten het op een lopen, en met een ultieme
sprint bereikten we net op tijd de Vortex. Precies
op dat moment viel mijn bril van mijn snuit …
Ik drukte in het wilde weg op een knop:
elke bestemming was beter dan te eindigen
tussen de kaken van die tijger!
En zo begon dus ons nieuwe avontuur.
Weet je naar welk tijdperk we nu reizen?
Sla snel de bladzijde om en ga met ons mee!

Naar een nieuwe
bestemming
De Vortex was met een mega-muizenissig harde
achter ons dichtgegaan. Mijn snorharen trilden van de spanning en ik voelde hoe mijn
kop begon te tollen...
Ik dacht dat ik de tweede knop van boven had
ingedrukt, maar ik wist het niet helemaal zeker.
We waren halsoverkop naar binnen gesprongen
en ik had geen tijd gehad om rustig na te denken...
Maar als ik inderdaad die tweede knop had ingedrukt, de witte, dan gingen we nu
op weg naar het Oude Griekenland!
Ik voelde dat we gewichtloos werden en zag
beelden van onbekende tijden en plaatsen aan me
voorbijschieten... en voor ik het wist kwam alles
weer tot stilstand. Mijn oren suisden niet meer en
mijn kop was gestopt met tollen.
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We waren op onze bestemming
aangekomen...
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