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Beste knaagdiervriend, 
Ook al is het nog zo WARM, de werkzaamheden 

op de redactie van de krant gaan gewoon door: 

NIEUWSBERICHTEN die nog geschreven 

moeten worden, drukproeven die klaarliggen 

voor controle of de laatste nieuwtjes waar 

achteraan gezeten moet worden … O, sorry! 

Ik heb me nog niet eens voorgesteld! Mijn 

naam is Stilton, Geronimo Stilton! 

 8

Ik zou best een ijsje 

lusten!
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Ik geef De Wakkere Muis uit, de meest gelezen 

krant van Muizeneiland.

Zoals ik al zei, ook in de zomer werken we 

keihard op de uitgeverij. Maar zo heel af en 

toe kunnen we ons toch een kleine pauze 

veroorloven, voor een  bijvoorbeeld.

Je zou het haast niet geloven, maar één keer 

had ik zo’n zin in een ijsje dat ik daardoor in 

 belandde!

Wil je weten hoe? Ik zal het je vertellen …
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Wie ga je tegenkomen tijdens dit avontuur?

KONING CERVUS
De wijze koning van de elfen.

Laowyn 
De moedige zus van Cervus.
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Wie ga je tegenkomen tijdens dit avontuur?

HERMELINUS EN HERMONICA
De verwaande prins en prinses van 
de Hooghartige Hermelijnen.

Een mysterieuze misdadiger …
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Elfenrijk 
Eruditia

Het elfenrijk is heel groen, met 
weelderige bossen, helder bronwater 

en groene valleien.

Om er te komen moet je langs de Grot 
van de Oude Koningen, een groene grot 
van smaragd die alleen degenen met een 

puur hart doorlaat.

GS_FPB_dl9_001-128_bw.indd   12 06-03-18   22:11



In Eruditia leven de elfen; waardige 
wezens die de natuur erg belangrijk 
vinden en graag in vrijheid leven. 

Hun koning Cervus is een zeer wijze 
elf, die samen met zijn moedige zus 

prinses Laowyn over het rijk regeert. 
Ze wonen in een schitterend oud 

kasteel.
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D

WARM, HEET, 
SNIKHEET!

ie zomer was het erg warm in Rokford. 

Of eigenlijk was het niet warm, het was 

heet, snikheet zelfs!

Ik zat achter mijn bureau en had het behoorlijk 

 En dat terwijl ik er al van alles 

aan gedaan had om af te koelen …

 Ik had mijn jasje uitgetrokken en mijn das 

afgedaan.

Ik had de ramen wagenwijd opengezet.

 Alle  
die ik had kunnen 

vinden had ik op de 

hoogste stand gezet.
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WARM, HEET, SNIKHEET!

 1 5

Maar het bleef erg warm; zelfs van mijn 

 dropen zweetdruppels. Het lukte 

me niet meer om geconcentreerd te werken …

Opeens kreeg ik een geweldig idee: als ik hier 

dan toch maar zat te zweten zonder te kunnen 

werken, kon ik net zo goed een pauze inlassen 

en naar mijn favoriete ijssalon gaan om daar een 

verkoelend ijsje te eten.

Ik zette mijn computer uit en liep naar 

buiten, de verschrikkelijke hitte in.

Terwijl ik even mijn ogen sloot tegen het 

felle zonlicht, proefde ik het ijsje al bijna: een 

knapperig hoorntje met drie bollen roomkaasijs 

erop … Mmm!
Helaas had half Rokford hetzelfde idee gekregen. 

Voor de IJSSALON stond een lange rij, een 

ongelooflijk lange rij, een rij waar geen einde aan 

leek te komen!

Ze hadden zelfs een apparaat voor de deur gezet 
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WARM, HEET, SNIKHEET!

waaruit je een nummertje  moest 

trekken. Zo probeerden ze nog enigszins orde 

te scheppen in de chaos.

Ik trok een nummertje en ging in de rij staan. 

Eenmaal binnen in de koele ijssalon had ik 

tenminste niet meer het gevoel te zullen smelten. 

Ik sloot mijn ogen en liet me meevoeren op het 

gezoem van de koelkasten en het 

geklets van de klanten.

Ik dacht nog: hier is het goed uit te houden! 

De smaak van de dag is 

kaas met aardbeien!

Wat zal ik eens nemen? Grrr!

Schiet eens op!

Hmm…
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WARM, HEET, SNIKHEET!

Waarom heb ik hier niet eerder … GAAP ... 
gaap … aan gedacht … GAAP ... De hitte 

en het lange wachten hadden me AFGEMAT, 
UITGEPUT,  
En ja, knaagdiervriend, ik zal het maar gewoon 

opbiechten: ik ben in slaap gesukkeld. Gewoon 

staand! Piep!
Toen ik mijn ogen weer opende, stond ik nog 

steeds in dezelfde houding, maar nu onder een 

boom! Hè? Ik liep een stukje en keek om me 

heen. Terwijl ik dat deed hoorde ik metaalachtige 
geluiden …geluiden …

Schiet eens op!

Ik wil een heel 

groot ijsje
!

Wat een rij …
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WARM, HEET, SNIKHEET!

 1 8

Ik bekeek mezelf eens goed en toen snapte 

ik waar die geluiden vandaan kwamen: ik 

droeg een maliënkolder, metalen poot- en 

schouderkappen en een  Er was geen twijfel 

mogelijk: dit was mijn RIDDER ZONDER VREES 
OF BLAAM-uitrusting!

Verbaasd stamelde ik hardop tegen mezelf: 

‘D-dit betekent dat ik in  ben! 

M-maar, waar ben ik dan precies?’

Om me heen stonden gi-ga-gantische eiken. 

Ook zag ik weelderig  met kleurige bloemen en 

groene grasvelden.

Er stond een koel briesje en eh… wacht 

eens even, wat was dat nu? Het koele briesje 

veranderde plotsklaps in een gure wind!
De boomtakken zwiepten heen en weer, 

bladeren werden afgerukt en mijn helm vloog 

van mijn kop.

‘WAT GEBEURT ER?’ schreeuwde ik en ik 
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rende achter mijn helm aan.

Toen ik hem eindelijk te pakken 

had, klemde ik hem stevig 

in mijn poten en 

verschool me achter een dikke 

boom. De harde wind floot 

zo schel dat ik mijn oren dicht 

moest houden.

Vreemd, het was noodweer, 

maar de lucht was strakblauw. Er was geen 

wolkje te bekennen! Waar kwam die 

wind dan vandaan? Een toverspreuk misschien? 

Of was het een monster?
Rillend en trillend gluurde ik om de boomstronk 

heen en zag een groep mega-muizenissige 

draken, die naast elkaar, onder elkaar 

door en achter elkaar aan vlogen!

Gi-ga-geitenkaas, het waren er veel, heel veel! Ze 

waren enorm, gigantisch, reusachtig! 

WARM, HEET, SNIKHEET!

Blijf hier!
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WARM, HEET, SNIKHEET!
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En ze waren … elegant?!  De drakinnen 

droegen sieraden en bloemkransen. De draken 

droegen een das. Zelfs de drakenjongen waren 

volgens de laatste drakenmode gekleed.

Gelukkig vlogen ze de andere kant 

op! Ik vind draken namelijk nogal eng. Niet veel 

later verdwenen ze aan de horizon en meteen 

daarna ging de wind liggen. Zo plotseling als de 

storm was opgekomen veranderde deze ook weer 

in een aangenaam 

Ik kroop achter de boom vandaan en zei tegen 

mezelf: ‘Waar zouden die draken 
naartoe gaan?’
‘Waarom verstop jij je, ridder?’ vroeg een stem 

achter me ineens.

Ik draaide me met een ruk om. Daar stond 

Alys, prinses van de Zilveren Draken! Ze had 

Twinkel, haar drakin, bij zich.

Ze was waarschijnlijk in de grote optocht van 
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de draken meegevlogen. Ook zij zag er netjes 

uit. Haar lange haren waren niet gevlochten 

zoals ik van haar gewend was, maar wapperden 

elegant in de wind.

‘N-NEEM M-ME NIET KWALIJK, PRINSES, I-IK 
HOORDE JE NIET AANKOMEN!’ stotterde ik.

‘Maakt niet uit, ridder!’ antwoordde Alys. 

‘Ik moet je zelfs bedanken. De wedstrijd 

van vandaag is erg belangrijk 

voor de Zilveren Draken!’

Wedstrijd, 
welke wedstrijd?
Ik snapte er geen 

kaaskorst van! 

Aarzelend 

vroeg ik: ‘Waar 

heb je het over?’

‘Over het Grote 

Drakenkampioenschap 

WARM, HEET, SNIKHEET!

Ik ben je juist 
dankbaar, ridder!
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Vliegrugby NATUURLIJK!’  riep ze. ‘Dat wordt 

elk jaar in Eruditia gehouden en dit jaar heeft 

Cervus er echt iets heel speciaals van 

gemaakt. Daarom wilde hij jou 

ook als scheidsrechter!’

Scheidsrechter bij een 

drakenkampioenschap? 

Ik?
Ik kon alleen maar 

stamelen: ‘M-MAAR 
IK WEET NIETS VAN 

VLIEGRUGBY!’
Alys luisterde niet eens naar mijn 

protest. Ze klom op Twinkels rug en trok me 

achter haar rug. ‘Kom op, RIDDER! We gaan 

naar het kasteel! Draken worden humeurig 

van een wedstrijd die te laat begint …’

WARM, HEET, SNIKHEET!

si!
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WARM, HEET, SNIKHEET!
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En tegen Twinkel riep ze: ‘Vlieg, Twinkel! 
Breng ons naar Cervus!’

Na een korte aanloop steeg de drakin op, hoger 

en hoger …

Ik sloeg snel mijn voorpoten voor mijn OGEN. 
Je wist het misschien nog niet, maar ik heb last 

van 

Alys sprak me bemoedigend toe: ‘Wees niet 

bang, ridder! Kijk eens naar beneden, Eruditia 

ligt er zo mooi bij!’
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