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Beste knaagdiervriend,
Je moet weten dat ik eigenlijk helemaal geen
avontuurlijke man, eh muis ben. En toch heb ik

al heel wat van de wereld gezien, aan boord
van allerlei vervoermiddelen: auto, boot,
vliegtuig, helikopter, bus …
O, sorry! Op de een of andere manier begin
ik altijd heel enthousiast te vertellen zonder
me eerst fatsoenlijk voor te stellen. Mijn naam
is Stilton,

Geronimo Stilton! Ik geef

De Wakkere Muis uit, de meest gelezen krant
van Muizeneiland!
De reis waarover ik je wil vertellen ging per hou je vast - vliegende koets! Wat?

Dat

geloof je niet? Maar dan weet jij nog niet dat

in Fantasia alles mogelijk is. Fantasia, daar waar
ik de RIDDER

ZONDER VREES OF BLAAM word

genoemd, waar ik al heel wat avonturen beleefde
terwijl ik mijn vrienden probeerde te helpen,

8
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en waar ik al heel wat gevaren heb moeten
trotseren.
Tijdens dit avontuur belandde ik bijvoorbeeld
in de KLAUWEN van een bende gruwelijke
piraten!
Het begon allemaal toen ik tijdens een
vergadering op kantoor gebeld werd door mijn
opa Wervelwind, die me beval zo snel mogelijk
mijn

koffers te pakken …
Ha

llo?

9
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MINIATURA

Het kabouterrijk is een bosrijk gebied.
De bewoners doen er dan ook alles aan om
in harmonie met de natuur te leven en die
te respecteren. Kabouters zijn heuse
natuurbeschermers, ze houden van zowel
plant als dier. Ze wonen in bossen tussen
de boomwortels.
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Hi e r l i g t
Mi n i a t u ra
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RIEMEN VAST!

W

aar was ik gebleven? O ja, ik ben
geen AVONTUURLIJKE man,

eh muis. Alles wat onbekend is, vind ik best
wel een beetje eng. Laat mij maar lekker thuis
zitten, in mijn luie stoel. Een goed boek en
een kaasknabbeltje erbij, dan ben ik helemaal
gelukkig. Dat doe ik veel liever dan reizen naar
onbekende oorden.
Maar die dag had ik geen keus!
Er was namelijk een muizenissige ontdekking
gedaan: op de bodem van de zee, ter
hoogte van het pirateneiland Tortuga en ten
noordwesten van de Zuidelijke Rattenoceaan,

14
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RIEMEN VAST!

was een galjoen gevonden. Een galjoen dat
gedurende de Grote Kattenoorlog waarschijnlijk
van de piratenkatten was
geweest.

r!

iepe

np
Klei

Ja, en zo’n bericht mag
in De Wakkere Muis
natuurlijk niet ontbreken.
Zoals ik al zei werd
ik gestoord tijdens een
vergadering: opa belde.
Hij brulde: ‘WAT

DOE JE
DAAR NOG, KLEINPIEPER! Op

je bureau ligt een vliegticket naar Tortuga waar
jouw naam op staat. Over drie uur vertrekt je
vliegtuig, OPSCHIETEN!’
Rattenrap ging ik dus naar het vliegveld en
stapte in het vliegtuig.

Pff, net op tijd! Dat scheelde maar een
snorhaar!

15

GS_FPB_dl6_001-128_bw.indd 15

06-03-18 17:24

RIEMEN VAST!

DING, DONG!

schalde het door de cabine en

de stewardess riep om: ‘Welkom aan boord van
vlucht 8862 van Topair. Ons cabinepersoneel
zal goed voor u zorgen tijdens deze vlucht. Wij
vragen u nu uw riemen vast te maken en wensen
u een aangename reis!’ DING,

DONG!

Aangename reis?

De motoren begonnen te brullen en mijn hart
sloeg een slag over … ik durfde het toch niet, ik
wilde eruit!

Het vliegtuig STEEG

OP en ik vroeg aan de

stewardess: ‘Hoelang duurt de vlucht nog?’
Ze antwoordde lachend: ‘Maar meneer Stilton
toch, we zijn net opgestegen! Geniet van het
uitzicht, vanuit de lucht ziet ons eiland er heel
mooi uit! KIJK, we vliegen net over de

Bibberberg!’
Ik keek naar buiten en werd misselijk. Dit weet
je misschien nog niet, maar ik heb vliegangst!
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RIEMEN VAST!

ken
drin
e
t
Iets chien?
s
mis

Slik!

De stewardess verzekerde me: ‘Het komt wel
goed! Doe anders een dutje, dan vliegt de tijd
zo voorbij!’

17
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RIEMEN VAST!

Ze bracht me een

KUSSEN,
een broodje

BRIE
en een kopje

kamillethee,
waarna ze doorliep.
O, wat voelde ik me beroerd! Ik volgde
haar raad op en besloot een dutje te
doen. Ik nestelde me in mijn stoel
en …
Toen ik wakker werd, was de reis
voorbij! Zelfs van de landing had ik niets
gemerkt!
Plotseling hoorde ik een

stemmetje:

‘Ridder? Ridder!’
Het was de stem van een stewardess. Maar het
was NIET

DEZELFDE stewardess als daarnet, er

was iets anders aan haar … iets …
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RIEMEN VAST!

Ik sprong op en riep:

‘E-een k-kameleon!’

Toen ik nog eens beter keek, zag ik wie
het was: het was Bobbelina, het nichtje

Hall

o, ri
dder
!

van mijn vriend Bobbeltje!
Ze antwoordde brutaal: ‘Goed gezien,
ik ben een kameleon! En ik ben
stewardess, een heuse, een echte!
En nu moet je gaan zitten, ridder,
we gaan opstijgen!’
Ik vroeg verward: ‘O-opstijgen?
Waar gaan we naartoe dan? Ik moet
naar Tortuga!’
Terwijl ik dat zei voelde ik het vliegtuig

SCHOKKENDE bewegingen maken. Ik keek
om me heen. Alles was met blauw fluweel
bekleed. Ik zag ook kleine zilveren raampjes:
het interieur leek helemaal niet meer op dat van
een vliegtuig. Het leek meer op een koets. Het
wás een koets! En die koets was inmiddels …
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