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Voordat je begint met dit avontuur …

Een schrijfmuis als ik denkt veel na over zijn boeken. 
En dan kan het gebeuren dat hij achteraf toch 

niet zo tevreden is over bepaalde dingen … 
Ik moet opbiechten dat er al jaren iets aan mij 

knaagt. Wat? Dat ga ik je nu vertellen. Misschien 
weet je nog dat in Fantasia XII ter sprake kwam dat 
de duistere graaf Ravenzwart, getrouwd met Evilina 
de Fleur, een ring uit mijn nachtkastje had gestolen. 
Niet zomaar een ring, maar de Gevleugelden Ring! 
Daar heb ik in dat boek niet al te veel woorden aan 
vuil gemaakt. En wat de gevolgen van die diefstal 

waren, heb ik je al helemaal nooit opgebiecht. 
Waarom niet? 

Uit schaamte! Schaamte voor het niet beter opbergen 
en beschermen van die gi-ga-magische ring, die 
Florina aan mij had toevertrouwd om veilig te 

bewaren. Ik kan die blunder nooit meer goedmaken, 
maar ik kan je tenminste Het Ware Verhaal uit de 
doeken doen. In dit boek kun je lezen wat er toen 

werkelijk is gebeurd. En voor wie Fantasia XII
nog niet heeft gelezen: maak je geen zorgen, alle 

hoofdrolspelers worden opnieuw aan je voorgesteld!
Erewoord van Stilton,  Geronimo Stilton!
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DIT BOEK IS VAN:

PLAK HIER 
JE FOTO
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ZILVEREN 
VIOLEN

!"#$%&'(( )' *+

et was ochtend, een lenteochtend,
en ik was diep in slaap. Ik had een 
droom … o f zeg maar gerust een 

+!"#$%&'(()'*+
Ik woelde en draaide, ik draaide en woelde.

En … ik snurkte.

Oef …
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Hahaha!

Hahaha!Hahaha!
de Magische Sluier is gescheurd Ö

Het is gebeurd Ö
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Snurk snurk …

Snurk snurk …

Snurk snurk …

Ö
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                ZILVEREN  VIOLEN

Er dook een gezicht op in mijn droom. Was het 
!"#$%&'()*(!"*+$, de feeënkoningin?  Z e 
leek er wel op, maar ze was het niet. Nee, het was 
Evilina, haar kwaadaardige zus! !"#$%

Ze w erd omringd door vage figuren die leken 
op feeën, maar het toch niet waren. Z e deden me 
ook aan heksen denken; ze w aren in het zwart
gekleed, ze hadden paarse haren en in hun ogen 
schitterde een kwaadaardig licht …
J a, nu wist ik het! H et waren de 

Ze pa kten hun zilveren violen en begonnen 
te spelen. H et was een melodie waarvan mijn 
vachtharen recht overeind gingen staan. Duizend 
jankende violen, ik werd er ook een beetje 
droevig van …
H et werd nog erger toen er duizend stemmen in 
koor begonnen mee te zingen:  

Zwarte FeeÎ n!

ëHet is gebeurd Ö

de Magische Sluier is gescheurd Ö í
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                ZILVEREN  VIOLEN

Wat was dat, een magische sluier?
Opeens keek Evilina me recht in de ogen en liet 
een soort kakellach horen: ëHahahaha! í
De koude rillingen liepen over mijn rug en ik 
schrok in é é n klap wakker. 

!"#$%&'(#)*$"#$+&(%#,#)$%&'(#)*-
riep ik. Ik zat plotseling rechtop in mijn bed. 
&'"()*()#"+#,-**.% Een 
nachtmerrie!’ piepte ik  
toen ik doorhad 
waar ik was. 
‘Zw arte Feeën, 
brrr!’

Gi-ga-geitenkaas!

Een nachtmerrie!
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                ZILVEREN  VIOLEN

Tijdens een van mijn reizen door  had 
ik deze wezens al eens ontmoet. Op bevel van 
Evilina hadden zij toen Florina gevangen-
genomen. Gelukkig had ik haar kunnen 
redden en als dank daarvoor had Florina mij 
tot -$%&.()*$(/*0"*+1*")*&(benoemd, 
compleet met ragfijne blauwe vleugels, net 
als die van haar. Ook had ze me iets 
toevertrouwd: de /*0"*+1*")*&(2%&13

Een betoverde ring die de drager veel kracht 
en macht geeft en die ook een soort pasp! rt
is waarmee je door alle delen van het rijk 
Fantasia kunt reizen.
Waar had ik die ring ook alweer gelaten?
Ik krabde achter mijn oren. O ja, in een lade van 
mijn nachtkastje.
Toen ik die wilde opentrekken om de 
nog eens te bewonderen, viel mijn blik op de 
wekker. &'"()*()#"+#,-**./ ik heb me verslapen! 
Ik moet opschieten, ik moet naar kantoor!’
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…
en om me te bedanken kree

g ik
va

n

…
maar ik redde haar …

Bedankt dat je mij gered

hebt, ridder!

De Zwarte Feeën ontvoerden
Florina …

Florina ragfijne blauwe vleu
gel

s!

4
*
/*0"*+1*")*

&

2
%&

1
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Rattenrap sprong ik onder de douche, poetste mijn 
tanden, kleedde me aan en  het huis uit.
Maar in de deuropening viel mijn snuit open van 
verbazing. H et was de eerste dag van de lente
en ik verwachtte zwaluwen in een blauwe lucht en 
geurende !"#$%$&'

Maar in plaats daarvan stond er een straffe, 
ijzige wind

en was de lucht !"#$%&

Geen zon te zien, alleen een loodgrijze mist.

Geen zwaluw te bekennen, alleen zwarte raven die 
schor krasten. KRRAS!

KRRAS!
KRRAS!KRRAS!

KRRAS!
KRRAS!
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En het rook helemaal niet lekker, het stonk! 
Naar ZWAVEL …

 13
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SPELLETJE
Zie jij iets vreemds 

in de lucht?

De oplossing vind je op pagina 661.
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                ZILVEREN  VIOLEN

 15

H et was een 

vreemde,

heel

vreemde,

muizenissig

vreemde

lentemorgen! 
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XXX XXXX 
XX XXXX XXXXXXX
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EEN SNEEUWWITTE 
VEER

k had geen tijd om me er langer over te 
verbazen, ik moest rennen! Snel ging ik naar 
binnen om een  en een sjaal van 

de kapstok te grissen. Ik pakte me goed in voor ik 
weer naar buiten rende. 

!"""# $%& '() *+),-./
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en de mistwas zo dik als een wattendeken.
Toen ik door de straten van Rokford rende, viel me 
nog iets anders op. Alle knagers en knagerinnen 
hadden dikke wallen onder hun ogen, alsof ze de 
hele                    niet hadden geslapen.
H oe kwam dat?
Ik begroette de  van de krantenkiosk: 
‘G oedemorgen, Ed! H oe gaat het? ’
‘G oedemorgen, Stilton’, br omde hij slaperig. 
‘H et gaat wel … I k heb alleen !""#$%%!
dichtgedaan vannacht.’

nacht
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SPELLETJE
Zie jij iets vreemds 

in de lucht?
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   EEN SNEEUW- WITTE VEER

Op de hoek, bij het bloemenstalletje van 

Hortensia, viel me op dat zij ook gaapte 
alsof ze wel aan een dutje toe was. 
Onderweg fietste er een goeie vriendin van me 
voorbij, PATTY SPRING. Ik ben een beetje 
verliefd op haar, moet je weten. Ik groette haar 
enthousiast, maar ik geloof niet dat ze me zag. Z e 
keek een beetje !"#$%&' voor zich uit.
Maar wat nog vreemder was: ik had het gevoel dat 
ik gevolgd werd.
Ik hoorde vleugelgefladder.   
En tikte er nu iemand op mijn schouder?  Ik 
draaide me om, maar zag niemand, alleen maar 
dikke mist …

Ik raapte hem op.

FLADDER …
FLADDER …

FLADDER!

!"# $%& ""' &'""($$)##" *""+,
Maar hé , wat lag daar op de grond?
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   EEN SNEEUW- WITTE VEER

Vreemd! Waar kwam die ineens vandaan?  Ik 
had in de lucht alleen maar zwarte raven gezien!
Maar ook nu had ik geen tijd om er lang bij stil te 
blijven staan. Ik was muizenissig  laat!
H ijgend kwam ik bij het gebouw van De Wakkere 
Muis aan. 0*+1 Ga je me nu vertellen dat je De 
Wakkere Muis niet kent? '"()*()#"+#,-**./

dat is de meest gelezen !"#$% van heel 
Muizeneiland! O, piep, mijn schul d. Ik ben weer 
eens vergeten me voor te stellen. Mijn naam is 
Stilton, Geronimo Stilton! Ik ben de 
uitgever van De Wakkere Muis!

FLADDER!

Hè?

Wat?
Piep!!!
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og voor ik de deur van het kantoor 
opende, voelde ik dat er iets aan de poot 
was. Iets vreemds Ö iets heel vreemds!

H et klonk alsof er op de redactie een heleboel 
knagers lagen te snurken …

SNURK 
ZZZZZZZ!

H oe kon dat nu weer?
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Snurk !

Snurk !S n urk !

Snurk !

Snurk !
Snurk !

Snurk !

Snurk !
Snurk !

Snurk !

Snurk !
Snurk !

Snurk !

Snurk !

Snurk !

Snurk !
Snurk !

S nurk !
Snurk !

Snurk !

G.S.
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zzzz !

zzzz !

zzzz !

zzzz !

zzzz !

Snurk

Gaap !

Snurk

Snurk

Snurk

Snurk

Z z z z z z z z z z !

Gi-ga-geitenkaas,

wat is
 hier aan de poot?

zzzz !Snurk Zzzz !

Gaap !

Ik liep naar binnen en bleef 
stomverbaasd staan. Bijna 
iedereen lag te slapen! En 
wie niet sliep …  gaapte!
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zzzz !

z z z z !

zzzz !

Snurk

Snurk

Snurk

Zz
zz

zzz !

zzzz !Snurk

Z z z z z z z !
Z z z z z z z !

Gaaaaap!

zzzz !Snurk

zzzz !Snurk

Zzzz !
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 SNURK  ZZZZZZZ!

Ik  mijn keel en piepte: ‘ Eh… 
goedemorgen!’
Een voor een openden ze hun ogen en begonnen 
meteen te mopperen. 
‘P ff, ik heb vannacht niet geslapen …’
‘P iep, ik had last van 
‘I k heb over feeÎ n gedroomd, zwartgeklede 
feeën!’
‘I k hoorde vreemde  in mijn slaap …’
‘H é, ik  heb ook over zwarte feeën gedroomd!’
‘E n ik hoorde violen spelen!’
Mijn neef Klem zei afwezig: ‘I k had vannacht 

,'-'./,' !"#$%&'(()'0 Wel een beetje 
vreemd dat we allemaal hetzelfde droomden … ’
Ik krabde op mijn kop en dacht na. Z ou 

de boosaardige zus van Florina, hier iets mee te 
maken kunnen hebben?
Nee, dat was onmogelijk. Evilina en de Zwarte 

!"#"$%&'
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 SNURK  ZZZZZZZ!

FeeÎ n woonden in , niet in de echte 
wereld! N iemand hier op de redactie had hen ooit 
ontmoet!
Ik bedacht me opeens dat ik er vanochtend niet 
meer aan toegekomen was om te controleren 
of de /*0"*+1*")*&(2%&1 nog in mijn 

nachtkastje lag. Om de een of andere reden 
begon ik me hier ineens zorgen over te maken. Ik 
bedoel, je kunt er ongestoord mee door Fantasia 
reizen, het is een machtig object … Stel dat 
iemand hem gestolen had en er kwaad mee wilde 
doen? 

Hmm…
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Piep!

SPELLETJE
Zie jij iets vreemds 

in de lucht?

De oplossing vind je op pagina 661.
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 SNURK  ZZZZZZZ!

Bovendien was er hier in Rokford iets heel raars 
aan de poot. Zo u het een iets met het 
ander te maken kunnen hebben?  Nee, dat was een 
belachelijk idee. Maar toch … 
Gewoon om mezelf gerust te stellen, ging ik terug 
naar huis. De mist  was intussen nog dikker 
geworden, het was nog kouder en de wind blies nog 
krachtiger. En opnieuw hoorde ik een fladderend 
geluid. 

Ik draaide me om, maar ook dit keer was er niets 
te zien. 

FLADDER …  FLADDER …  FLADDER!

""' &'""($$)##" *""+
Behalve dat er ook nu weer

op de grond lag.
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 30

TWEE GOUDEN OGEN 
IN DE MIST

erd ik door een vogel achtervolgd?  Ik vond 
het best een beetje eng …
Snel glipte ik mijn huis in en sloot de deur 

achter me. Mijn hart klopte in mijn keel van 
angst.
‘Oef, geha ald, ik ben thuis!’ pie pte ik. Maar ik had 
het nog niet gezegd of ik hoorde een vreemd geluid. 

Er tikte iemand tegen het raam!

wie?

wie??

wie???

??
??

?? ??
??
??

!"#$ ! "#$ ! "#$
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Hèèèèèlp!
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TWEE GOUDEN OGEN IN DE MIST

Snorharentriller! 
Met mijn staart tussen 
mijn poten zette ik het raam 
op een kiertje …
&2333334$%5 krijste ik toen ik 
buiten een enorme sneeuwwitte 

 zag, die met haar grote 

gouden ogen
recht in de mijne keek. 
Om haar hals droeg ze een klein, glinsterend gouden 
hangertje.
Toen de uil met haar vleugels fladderde, 
wist ik wie mij al die tijd 
achtervolgd had in de mist!
Opeens klonk er een schel stemmetje: ‘ Ridderrr, eh 
prins, of Draak van het Licht, eh… zoiets. H eb je 
hem nog?’
Rillend van angst antwoordde ik: ‘ W-wie is daar? ’
‘E n als je hem nog hebt, waarrr is ie dan? ’  vroeg 
hetzelfde stemmetje weer.

FLADDER,

FLADDER,

FLADDER!
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TWEE GOUDEN OGEN IN DE MIST

‘!"!#$%&'()'*%+'%,-'./'01’ stotterde ik.
De stem kwaakte nu ongeduldig: ‘ Schiet op, ga hem 
zoeken, snel! W el alle kwakende kwekkers, wat sta 
je nog te treuzelen?’
Toen herkende ik het gekwaak, het was mijn vriend 
de pad, !"#$$%&'%(!"#$)*+",'-%". mijn 
allereerste gids door !
Ik opende het raam nu helemaal, stak mijn snuit 
naar buiten en mompelde: /!"#$. ben jij het?  
Ben jij het echt?’ 
Ik maakte verschrikt een sprongetje naar achteren 
toen er een krabbenschaar in mijn snuit kneep. 

Knijp!

Wel alle kwakende 

kwekkers!

     Au!

‘AU!’
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H et was Krap de Zeven Zeeënkrab, ook een 
oude vriend uit Fantasia!
H ij zei:‘Dinges, wat dinges je nog om het 
Gedingeste Ding te dingesen? Snel, 
dinges eens op, dan kunnen we terug naar de 
dinges die vol dinges op ons dingest!’
(Ridder, wat treuzel je nog om de Gevleugelden Ring 
te zoeken? Snel, schiet eens op, dan kunnen we terug 
naar de koningin die vol ongeduld op ons wacht!)
‘E h ja, natuurlijk, ik ga onmiddellijk kijken …’  
stotterde ik.
Opeens zag ik nog iemand die ik kende. 

Ik begroette hem hartelijk: ‘M ijn vriend, hoe gaat 
het?’
Maar hij antwoordde kortaf: ‘G een tijd voor 
gebabbel, dit is een noodgeval.  Schiet op, 
knager, ga kijken of je de Gevleugelden Ring nog 
hebt.’
‘E h, maar waarom zijn jullie hier? ’  vroeg ik verward.

!!"#$% &'()*+

TWEE GOUDEN OGEN IN DE MIST

GS_F14_005-058_1.indd   36 02-09-19   13:07



Sangre Azul trok zijn zwaard 
uit het ZILVEREN GEVEST
en stak het in de lucht. H ij 
keek me aan en zei: ‘ De 
situatie is zeer ernstig,
zoals je misschien al 
begrepen had. Maar we 
hebben nu geen tijd om 
je alles uit te leggen, er 
is haast bij. Snel, kijk of 
je de /*0"*+1*")*&(
2%&1 nog hebt, ik ga 
met je mee!’

Snel!

Waarom 

zo’n haast?

Sangre Azul
Is de zoon van Zafi ro, de Oude met de Ogen van Saffi er. 
Hij hielp Geronimo al vaker. Ze noemen hem ook wel de 
Held in Duizend Verhalen, de Prins der Pure Gedachten, 

de Helper van de Zwakken, de Verdediger van de 
Onverdedigden en de Strijder voor het Recht!

TWEE GOUDEN OGEN IN DE MIST
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