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Beste knaagdiervriend,
Reizen door Fantasia is altijd weer even magisch:
prachtige landschappen zien en oude en nieuwe
vrienden ontmoeten. Wat kan een muis nog
meer wensen?

Ga je mee?
Of … wacht even. Laat ik me eerst maar eens
fatsoenlijk voorstellen. Dat vergeet ik wel vaker,
sorry!
Mijn naam is Stilton,

Geronimo Stilton!

Ik geef de meest gelezen krant van Muizeneiland
uit, De Wakkere Muis.
Maar goed, waar was ik gebleven? O ja, bij
n!

Kl

oo
nz
i
e

mijn VRIENDEN! Je moet weten
dat FAMILIE en vrienden heel
belangrijk zijn voor mij. En
het avontuur dat ik je nu
ga vertellen begint met een
familiekwestie!
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Maar laat ik bij het begin beginnen …
Ik werd gebeld door mijn opa

o?!

Hall

Wervelwind. Hij had een
belangrijke opdracht voor

me: het organiseren van zijn

verjaardagsfeest!
Misschien weet je wel dat mijn
opa … eh, nogal lastig kan zijn. Hij

verwacht perfectie, in alles, van iedereen. Ik
heb me rot gewerkt om hét perfecte feest voor
hem te organiseren, maar dat was niet bepaald
gemakkelijk, zeker niet!
En zo begint het verhaal van mijn avontuur in

Fantasia, in het meest feeërieke deel van
het rijk.
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Wie g
a

en
m
o
je tegenk

Florina de Fleur

De feeënkoningin van Fantasia. Ze geeft om
haar volk en wil het beste voor iedereen.

Bobbeltje

Een gulzige kameleon die niet
altijd even aardig is.
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tijden

r
?
u
u
s dit avont

Prinses Claralinda

De dochter van prins Felix, de broer
van Florina. Ze woont bij haar tante
en gaat naar de feeënbasisschool.

StreGa
Stre

De heksenkoningin van Fantasia. Blijf
maar ver uit haar buurt want ze is heel
gevaarlijk.
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WICCA

Strega is de koningin van de heksen en woont in
Wicca, in haar Heksenkasteel. Als ze daar niet is,
is ze met haar Draak van het Duister onderweg
om haar angstaanjagende toverspreuken over iets
of iemand uit te spreken.

Hi e r l i g t h e t
hek senr ijk
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Hi e r l i g t h e t
feeënr ijk

FLORISSANT

Het feeënrijk is het mooiste en meest magische
rijk van Fantasia. Het hoofd van het rijk is
koningin Florina de Fleur, de Witte Koningin,
zij die de Eendracht in zich draagt, Vrouwe van
Vrede en Geluk, de Schone der Schonen. Florina
woont in het Kristalkasteel.
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OPA’S
VERJAARDAG

D

e verjaardag van opa Wervelwind kwam
steeds dichterbij en ik had beloofd alles

ervoor te regelen. Ik was de hele dag als een
waanzinnige van de ene kant van Rokford naar
de andere gesjeesd.
Ik had een goed

restaurant

gevonden: niet te groot, maar ook
niet te klein. Niet te ver weg en
niet te dichtbij. Er moest live muziek
zijn; niet te luidruchtig, maar ook niet
slaapverwekkend. Niet teveel jazz, maar
ook niet teveel pop. En ik had de
perfecte TAART voor opa
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OPA’S VERJAARDAG

gevonden! Niet te hoog, niet te laag, niet te veel
slagroom en niet te veel chocolade.
Wil je weten hoe ik me voelde toen ik dat
allemaal geregeld had?
Ik leek meer op een uitgewrongen theedoek dan
op een muis.
Maar UITRUSTEN kon ik wel vergeten.
Voor het feest moest ik nog slingers kopen,
toeters

,
en ga zo maar door.

Rattenrap schoot ik een winkel binnen waar ze
feestartikelen verkochten. Met volgeladen poten
liep ik door de gangpaden op zoek naar de kassa,
maar ik zag geen

poot voor ogen.

Ik deed een stap naar voren, struikelde een stap
naar achteren en opeens …

B O E M!
15
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OPA’S VERJAARDAG

… lag ik in het winkelwagentje van een
knagerin!
Het wagentje begon om zijn eigen as te spinnen
en te tollen. Het

tolde en tolde, eindeloos

lang.
Na een poosje tolde mijn kop vanzelf mee. Hij

tolde en tolde, mijn kop leek wel een

wervelwind!
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