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pettie

pan

Stilton is de naam van een bekende Engelse kaas. Het is een
geregistreerde merknaam van The Stilton Cheese Makers’ Association
Wil je meer informatie ga dan naar www.stiltoncheese.com

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, elektronisch,
mechanisch, inclusief fotokopiëren en klank- of beeldopnames
of via informatieopslag, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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zet snel de tv aan!
ik was in mijn huis.
ik gaf mijn vis wat voer.
en toen …
oeps!
weet je al wie ik ben?
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zet snel

de tv aan!

mijn naam is geronimo stilton.
ik werk voor de krant.
en ik lees heel graag.
ik gaf mijn vis dus voer.
en toen …

tring!
ik nam op.

566-1299-Int007-059.indd 7
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het was mijn zus.
ze riep: zet snel je tv aan!
en ze hing op.
wat raar zeg!
het voer viel uit mijn poot.
zet snel je tv aan!
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zet snel

de tv aan!

tring!

kleinzoon!

ik nam weer op.
het was mijn opa.
hij riep: zet de tv aan!
en hij hing op.
ik liep naar de tv.

09-2010 12:18:54

dag, geronimo!

ik was er nog niet en …

tring!
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wie zou het nu weer zijn?
het was pettie.
wist je dat ik gek op haar ben?
zij is heel erg lief.
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zet snel

de tv aan!

pettie zei: kijk jij ook tv?
nog niet?
zet hem dan snel aan!
ik liep naar de tv.
maar daar ging de bel.
ik ging naar de deur.
en toen … plof!
ik viel op het voer!
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vlug, oom!
ik liep naar de deur.
het was mijn neef ben.
hij was met pan.
ben riep:
kom, oom!
ik zet de tv aan!
pan

wat was er aan de poot?
ik keek naar de tv.
en wat ik daar zag …
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vlug,

oom!

het was rattie!
zij heeft ook een krant.
maar die is heel fout.
want zij liegt heel vaak.
op tv vroeg een muis aan

rattie

haar:
waar zag u dat beest?

rattie zei: ik zag hem in het meer!
lees mijn krant maar!
ik riep: piep!
een beest in het meer?
k ijk

!
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ik wil niet op reis!
tring!
ik nam op.
het was opa weer.
hij zei: pak je tas.
je gaat naar het meer!
ik wil het beest in mijn krant!
p ie p !

ik was bang.

piep!
ik wil niet op reis.
ik hou daar niet van!
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ik wil niet

op reis!

ik hing op.
wat moest ik doen?

piep!
op reis naar het meer …
naar het beest?
ik moest wel.
want als opa iets wil …
toen kreeg ik een plan.
ik zou met mijn zus gaan!
en met pettie.
en ook met ben en pan.
met een heel stel …
op zoek naar het beest!
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