Met bijzonder veel dank aan
Bobbeltje!
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D E FANTASIA C LUB
De FANTASIA CLUB is opgericht door Geronimo
en zijn reisgenoten tijdens de eerste reis door
FANTASIA. Dat was een heel spannend, maar
soms ook stinkend avontuur. Er is altijd plaats
voor nieuwe leden. Je komt deze leden tegen
tijdens de tweede reis door FANTASIA:

REGENBOOGDRAAK
De trouwe dienaar van de feeënkoningin!
Zijn lichaam is bedekt met gouden
schubben en hij heeft zeven hoorns in
de kleuren van de regenboog. Hij wordt
graag achter zijn oren gekrabbeld.

GANSJE KWEBBEL
Zij is een echte kwebbeltante! Maar
ze kent alle natuurlijke geneeswijzen
en dat komt goed van pas.

BOBBELTJE
Deze keer heeft Geronimo een
andere gids tijdens zijn reis. Bobbeltje,
de kleine, pukkelige kameleon!

GERONIMO STILTON
Hij is uitgever van de meest gelezen
krant van wakker Muizeneiland:
De Wakkere Muis. Hij gaat vaak,
meestal onvrijwillig, op reis en beleeft
dan spannende avonturen.

CANDIDE
MORGENSTOND
Dit is de Sneeuwprinses. Ze praat en
lacht nooit… maar communiceert door
middel van briefjes. Wil je weten hoe
dat komt? Lees dan snel verder!

OSCAR
Een eenvoudige kakkerlak, maar wel
lief. Hij is er een van twaalf ambachten,
dertien ongelukken. Maar toch kan hij veel!

ELISEO
Dit is een eenhoorn met twee
schitterende vleugels! Hij beleeft
een fantastisch avontuur in FANTASIA!

Wil jij ook bij de
FANTASIA CLUB horen?
Plak dan hier je foto en
schrijf je naam eronder!

Plak hier
een foto!

Mijn naam is: ...............................................................

IK BEN EEN HEEL
NORMALE MAN, EH MUIS…

Lieve knaagdiervrienden,
Ik ben een heel normale man, eh muis…
Waarom beleef ik, altijd ik, dan zulke vreemde
avonturen?
O, sorry, ik heb mezelf nog niet eens voorgesteld:
mijn naam is Stilton,
Ik ben uitgever van de meest gelezen krant op
wakker Muizeneiland: DE WAKKERE MUIS.

Geronimo Stilton!

De
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kkere
Wa

Dit is het kantoor van
De Wakkere Muis

Ik ben Geronimo Stilton!

HÈ?
WIE, WAT, WAAR?
Het was een heel normale dag. De avond begon
ook heel normaal.
Onderweg naar huis kwam ik mijn neef Klem
tegen: ‘Jou moest ik net hebben, Geronimootje!’
Geheimzinnig sprak hij verder: ‘Ik heb 3 goede
nieuwtjes.’
Ik werd nieuwsgierig: ‘O, ja? Wat voor nieuwtjes?’
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Vanavond:

Wereldrecord

Schransen
Wie durft
de uitdaging aan?

HÈ? WIE,

WAT, WAAR?

Hij begon op plechtige toon uit te leggen:
‘Nieuwtje nummer 1: vanavond open ik
een restaurant!’
Ik was enthousiast: ‘Wat fantastisch!’
‘Nieuwtje nummer 2: de opening wordt
een gi-ga-gantisch spektakel! Een knager zal een
poging doen het WERELDRECORD SCHRANSEN te
verbeteren: dan moet hij dus meer dan
am!
j
M
honderd (ja, honderd!) borden
spaghetti met gorgonzolasaus eten!’
Ik gaf hem een compliment: ‘Wat
een origineel idee!’
Klem murmelde: ‘Nieuwtje nummer 3:
de knager die gaat proberen het wereldrecord te
verbeteren… dat ben jij!’
‘Wat leuk!’ antwoordde ik zonder er bij na te
denken.
Opeens drong tot me door wat hij had gezegd en
ik gilde: ‘Wie, wat, waar, ik? Ik moet meer dan
honderd borden spaghetti met gorgonzolasaus
eten? Maar dat lukt me nooit!’
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HÈ? WIE,

WAT, WAAR?

Hij deed net alsof hij me niet had gehoord.
Met een klein kammetje begon hij mijn snorharen
te kammen: ‘Eigenlijk moet je me dankbaar zijn!
Dankzij mij zullen honderden , duizenden ,
miljoenen knagers je zien op tv! Ik heb
alle journalisten, fotografen en televisiestations
van heel Muizeneiland uitgenodigd! Ze waren
zeer geïnteresseerd! Ze bleven maar doorvragen:
‘Geronimo Stilton gaat proberen het WERELDRECORD SCHRANSEN te verbeteren? Meer dan
honderd borden spaghetti met gorgonzolasaus?
Maar dat is absoluut ongelooflijk!’

r?

Mi
j

, wat, waa

WE
R

Wie
Hè?

o gaat het
ronim SEN verbete
e
G
ren!
AN
SCHR
eef
n n CORD
RE
ELD

ar?

wa
Echt

