Lieve knaagdiervrienden,
een nieuw avontuur
met

Duifje Duistermuis
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Journaliste in de Vallei der
IJdele Vampiers, samen met
haar huisvleermuis Kalong
lost ze menig horrorpuzzel op.
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Opa van Duifje,
verward genie,
Egyptoloog.
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Echte lolbroeken, ook erg
handig met computers.
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Gek op spinnen, heeft een
reusachtige tarantula met
de naam Dolores.
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Werd geadopteerd en
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Vader van Duifje, heeft een
goedlopende begrafenisonderneming, “De Gepiepte
Muizen”.

Vleesetende
waakplant.
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DUIZEND MONSTERS,
WAT EEN FEEST!

GS_monsterfeest_001-006.indd 5

19-07-14 15:47

EEN MONSTERLIJK
AVONTUUR

Eindelijk was ik klaar. Wat was het veel werk
geweest, maar het was dan ook wel een heel
geworden, ik
kon tevreden zijn!
Nadat ik de laatste correcties had opgeslagen,
af. Voldaan leunde

sloot ik de

ik achterover in mijn stoel. Niets is zo mooi als
af te

een dag hard werken
sluiten!

O, neem me niet kwalijk, ik heb me nog niet eens
voorgesteld: mijn naam is Stilton,

Geronimo

Stilton! Ik geef De Wakkere Muis uit, de

meest gelezen krant van Muizeneiland.
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EEN MONSTERLIJK

e!
Specimaeelset ed i t ien
De

afgeleg

a
den van muizeneil
bie
ge

AVONTUUR

Het was een drukke dag, ik

nd

had geen minuut pauze gehad.
Ik had teksten gelezen,
herlezen, gecontroleerd
en geredigeerd, allemaal
voor de
van de
krant over de meest
afgelegen gebieden van
Muizeneiland.

Eindelijk was het zover: de krant kon
gedrukt worden! Ik keek op mijn horloge: het
was één minuut voor vijf. Om klokslag vijf uur
zouden Benjamin en zijn vriendinnetje
Pandora op de stoep staan en …

klop! klop! klop!
Daar waren ze al!

Mijn lievelingsneefje kwam binnen met een
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EEN MONSTERLIJK

AVONTUUR

glimlach op zijn snoet: ‘Ben

je klaar, oom

Geronimo? Je wist toch nog wel dat we
hadden afgesproken?’
Ik GLIMLACHTE terug naar hem
en zei: ‘Ik ben startklaar! Hoe zou ik nu
een afspraak met jou kunnen vergeten?’
We liepen De Wakkere Muis uit,
regelrecht naar de bioscoop, waar
een

film

draaide met de beroemde

acteurknager

Orlando Bloem:

De Piraten van de Trillende
Snorharenzee.

‘Hoe ging het vandaag op school?’
vroeg ik toen we het Plein van de

Orlando Bloem

Zingende Steen overstaken.
Pandora en Benjamin wilden net antwoord
geven toen …

BOING!
9
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EEN MONSTERLIJK

AVONTUUR

Dag

Er viel een pakketje met een smak

, da
g!

op mijn snuit.

‘Au! Dat doet pijn!’ gilde
ik en keek naar boven. Ik ZAG
nog net hoe een vleermuis - een
grinnikende vleermuis - wegvloog. Zag ik het

goed? Zwaaide hij spottend met zijn vleugel
naar me?
‘Ik had het kunnen weten …’ mompelde ik
terwijl ik de bult op mijn kop masseerde.

Het was Kalong, de huisvleermuis van Duifje
Duistermuis, mijn meest bizarre vriendin.
Ondertussen hadden Benjamin

en Pandora het pakje open-

gemaakt. Er zaten een brief,
een

fotoalbum

en een schrift in. Ik herkende het
pootschrift van Duifje onmiddellijk.
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EEN MONSTERLIJK

AVONTUUR

In de brief stond:

aakt
heeft foto’s gem
e
tj
Lieve Bolletje,
el
rt
o
T
.
er
ll
!
we snortri
ijk en .. . huiver
Dit is mijn nieu
K
.
ij
b
er
ik
e
o
d
st”?
r, die
ereeuwigde Ang
“V
van ons avontuu
to
fo
e
d
en
n
in
de prijsw
Wat vind je van
Weet je nog?

DD

Gi-ga-geitenkaas, en of ik het nog wist!
Van angst bevroor mijn staart opnieuw.
Op de foto zag je mij over een

moeras … eh… vliegen.

modder-

‘Maar … vlieg je daar echt?’ vroeg Benjamin.
‘Hoe deed je dat? Vertel!’ viel Pandora hem
bij.
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We hadden nog even tijd voor de

film

zou

beginnen, dus stelde ik voor: ‘Dit is het meest
monsterlijke avontuur dat me ooit is overkomen.
Zal ik het jullie vertellen terwijl we een

kaasijsje eten?’

We gingen zitten aan een van de tafeltjes
op het terras van de ijssalon. Ik opende het

schrift van Duifje.
13
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EEN MONSTERLIJK

AVONTUUR

‘Hoe gaat haar nieuwe boek heten?’ vroegen
Benjamin en Pandora in koor.
Toen ik het schrift opensloeg liepen de koude

rillingen me over de rug. Maar ik haalde
eens diep adem en begon voor te lezen …

et …

he
Het
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