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Beste knaagdiervriend,
Ik neem je mee op reis hier
ver vandaan … heel, heel ver
hiervandaan. Daar waar we
naartoe gaan kun je alleen maar
komen als je je fantAsie
gebruikt. Weet je het al? Juist, we
gaan naar …
Wat?! Heb ik me nog niet voorgesteld? Mijn
naam is Stilton,

Geronimo Stilton! Ik

ben de uitgever van De Wakkere Muis, de meest
gelezen krant van Muizeneiland.
Waar was ik … O ja, we hadden het over Fantasia.
In Fantasia word ik de RIDDER

ZONDER VREES

OF BLAAM genoemd. Vreemd eigenlijk, want ik
ben overal bang voor. Maar ook al ben ik geen
moedige man, eh muis, als de bewoners van
Fantasia mijn hulp nodig hebben, ga ik erheen …
en wel meteen!
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Dit avontuur begint op een zondagmiddag. Ik was
net in mijn lievelingsstoel in slaap gesukkeld,
toen er een drakensnuit voor me opdook, een
snuit die ik maar al te goed ken. Het was de
regenboogdraak, een boodschapper van

Fantasia!
Met zijn melodieuze stem vertelde hij me dat Alys,
de prinses van de Zilveren Draken, mij nodig
had. Een vriend in gevaar, dat raakt bij mij een
gevoelige snaar. Ik sprong op de rug van de

regenboogdraak en we vertrokken naar Fantasia!
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Wie g
a

en
m
o
je tegenk

Alys

Prinses van de Zilveren Draken.
Ze is moedig en dapper en ze temt
draken als geen ander!

Antraciet III van Groot-Branië

De koning der Vuurdraken, ook wel
Vlammenwerper genoemd.
10
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en
Wi e
m
o
tijdentijd ga j e tegteunukru?r?
s deints avon ntu
dit avo

Tumult

Troonopvolger van het rijk van de Zilveren
Draken … een behoorlijke wiebelkont!

Strabant

Troonopvolger van het rijk van
de Vuurdraken … erg brutaal!
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Het rijk
van de

Zilveren Draken
Dit rijk wordt geregeerd door Alys, de trotse en
dappere prinses van de Zilveren Draken. Het
wordt bewoond door redelijk rustige draken,
die alleen maar vuurspuwen als ze zichzelf
moeten verdedigen. Ze hebben zelfs hun
klauwnagels afgerond omdat ze niemand pijn
willen doen.
Zilveren Draken kun je niet alleen zíen
vliegen, je kunt ze ook hóren. Ze maken een
zacht melodieus tingel-tangel geluidje, alsof je
kleine zilveren belletjes hoort rinkelen.
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Hun naaste buren, de ruziezoekende,
opvliegende, onvoorspelbare Vuurdraken
daarentegen, vliegen juist heel stilletjes om
hun tegenstanders te verrassen.
Zij spuwen om het minste of geringste vuur,
hebben messcherpe klauwen en een hart van
steen. Maar sinds hun koning, Antraciet III
van Groot-Branië, vrede sloot met Alys, leven
beide drakenvolken in harmonie naast elkaar.
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EEN DRAAK EN
EEN HARNAS

O

p de rug van de regenboogdraak vloog ik
als een speer door de lucht. Er stond een

heftige wind, ik klampte me dan ook stevig aan
de DRAKENHALS vast om niet te vallen.

14
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EEN DRAAK EN EEN HARNAS

Piep, ik kon het gewoon niet geloven!

Net lag ik nog in mijn stoel te dutten en nu
vloog ik op een supersnelle draak naar Fantasia!
Jij denkt nu zeker: dat heb je toch al zo vaak
gedaan, Geronimo? Ja! Dat klopt!
En toch blijft het iedere keer weer spannend!

wolken, grote witte wolken.
Maar ik zag vooral … diepte! Brrr, wist je al
dat ik last heb van H
OO G T E V R
EE S?
Onder ons zag ik
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EEN DRAAK EN EEN HARNAS

Met een nauwelijks hoorbaar stemmetje vroeg
ik aan de draak: ‘Kun je iets langzamer vliegen,

alsjeblieft?’
Maar hij hoorde me niet eens. Ik vroeg het
nog een keer, iets harder nu: ‘Kan het ook iets

LANGZAMER?’

Maar de draak reageerde niet. Ik hield het niet
meer uit. In paniek brulde ik:

‘HELP! IK WIL ERAF!’

Hèhè, nu had de draak me gehoord en zong hij
zijn antwoord:

‘Wees niet bang, ridder!
Ik zorg ervoor dat jou niets,
maar dan ook niets overkomt!’
Daardoor voelde ik me wel iets beter. Ik
probeerde van de vlucht te genieten, maar bleef
me stevig vasthouden aan de nek van de draak.
Na een tijdje strekte de regenboogdraak zijn

16
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EEN DRAAK EN EEN HARNAS

vleugels goed uit en maakte hij een duikvlucht.
‘Hou je vast!’

‘HOERA, we gaan landen!’ riep ik.
Wat een opluchting.
Hij dook door de wolken en onder ons zag ik:
een BERG in de vorm van een
drakenkop,

een verkeerstoren,

en een grote BOOM, een gi-ga-gantisch

grote boom!
Tijdens de landing pletten we een enorme

plant. Ik had zo’n haast om van
de regenboogdraak af te komen dat
ik … naar beneden

duikelde en plat

!

ink

Bo

op mijn snuit
terechtkwam.
De draak keek me
even verbaasd aan
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H et rijk van de Zilveren Draken
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1. BERGKETEN DRAKOLINA
2. BOOMKASTEEL VAN ALYS
3. KLUIS MET DRAKERIGE
GEHEIMEN

4. SPRINGPLANK
5. MEER DE DRAKENBLUSSER
6. RIVIER ARGENTUM
19
7. DRAKENKLEUTERSCHOOL
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8. STENEN BRUG
9. ZIEKENHUIS
10. OPENLUCHTTHEATER
11. DRAKENKAMP
12. VERKEERSTOREN
13. DRAKENARENA
14. DRAKENBAAN
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EEN DRAAK EN EEN HARNAS

en zei toen: ‘Welkom

in
het rijk van de Zilveren
Draken!’

Hij opende een koffer. ‘Trek je
harnas aan en ga. Prinses Alys
HELM

wacht je in haar boomkasteel op.’
verbaasd: ‘De

Ik

prinses … w-wacht op mij?’
De draak gaf geen antwoord dus
besloot ik hem maar op zijn woord
te geloven. Ik trok het zilveren

STAARTBESCHERMER

harnas aan dat in de koffer lag.

Gi-ga-geitenkaas, wat was
het toch mooi!

SCHOENE

N
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