
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, inclusief fotokopiëren 
en klank- of beeldopnames of via informatieopslag, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geronimo Stilton is een wereldwijd beschermde merknaam.
Alle namen, karakters en andere items met betrekking tot Geronimo Stilton zijn  
het copyright, het handelsmerk en de exclusieve licentie van Atlantyca SpA.  
Alle rechten voorbehouden.
De morele rechten van de auteur zijn gewaarborgd.
Gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami.

Tekst:  Geronimo Stilton              
Oorspronkelijke titel:  Ahi ahi ahi, è finita l’energia!
Illustraties omslag: Roberto Ronchi (ontwerp) en Alessandro Muscillo (kleur)
Art Director: Iacopo Bruno
Grafisch ontwerp:  Luigi Altomare / theWorldofDOT
Illustraties verhaal:  Luca Usai (ontwerp), Christian Aliprandi (kleur)
Overige illustraties:  Archief Piemme
Artistieke coördinatie:  Tommaso Valsecchi en Andrea Alba Renelle 
Ontwerp spelletjes:  Marta Lorini en Chiara Cebraro 
Illustraties spelletjes:   Roberto Ronchi (ontwerp) en Ennio Bufi MAD5 (ontwerp 

pag.124), Studio Parlapà en Andrea Cavallini (kleur)
Kaarten:  Andrea da Rold (ontwerp) en Andrea Cavallini (kleur)
Vertaling: Loes Randazzo 
Zetwerk:  Sandra Kok | vormgeving & opmaak

©   2019 Mondadori Libri S.p.A voor Edizioni Piemme, Italië
© Internationale rechten: Atlantyca S.p.A, Via Leopardi 8  
 20123 Milaan, Italië 
 www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
©   2020 Nederlandstalige uitgave: Baeckens Books nv – De Wakkere Muis
 ISBN 978-90-8592-548-4 NUR 218/282 
 D/2020/6186/95
 Thema: YXZG

www.wakkeremuis.nl
www.geronimostilton.com
www.baeckensbooks.com

Stilton is de naam van een bekende Engelse kaas. Het is een 
geregistreerde merknaam van The Stilton Cheese Makers’ Association
Wil je meer informatie ga dan naar www.stiltoncheese.com

GS_ECO_BATTERIJ_001-009.indd   6GS_ECO_BATTERIJ_001-009.indd   6 03-02-20   18:3703-02-20   18:37



De Wakkere Muis

GS_ECO_BATTERIJ_001-009.indd   7GS_ECO_BATTERIJ_001-009.indd   7 03-02-20   14:0103-02-20   14:01



16

Het was een rustige 
avond in juni. Ik liep 
naar huis na een warme 
dag op kantoor. Wat zeg ik, 
WARM? Zeg maar gerust heet!
Wat zeg ik, 
Zeg maar gerust
En die verzengende hitte hing al een tijdje 
boven Rokford …
O, laat ik eerst nog even vertellen wie ik 
precies ben! Mijn naam is dus Stilton, 
Geronimo Stilton. Ik ben de 

EEn bloEdhEtE 
dag 

heet?
   bloedheet!
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EEn bloEdhEtE dag

uitgever van de meest gelezen krant van 
Muizeneiland: De Wakkere Muis.
Oké, zoals ik al zei, was het dus 
verschrikkelijk heet in Rokford. De zon 

VERSCHROEIDE  mijn snorharen.
De warme lucht hing als een DEKEN 
boven de stad. Het was zo benauwd dat 
zelfs stilstaan nog vermoeiend was. Alles 
plakte: mijn vacht, mijn kleren … 
Gi-ga-geitenkaas, 
zo’n hete zomer had ik 
nog nooit meegemaakt!
Warm en plakkerig, als 
een  

 verlangde 
ik naar koelte.
Dus, zodra ik thuiskwam …
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EEn bloEdhEtE dag

 zette ik de AIRCO aan
   ging ik voor de ventilator zitten
  en maakte ik een koele kaasshake 

klaar.
Muizenissig!
De ventilator blies een fris briesje recht 
in mijn snuit terwijl ik slurpte van mijn 

Oef, lekker koel!

1
2
3
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EEn bloEdhEtE dag

koele kaasshake. Ik zette de tv aan. Er was 
een documentaire over pinguïns bezig. 
Normaal zou ik bibberen bij het zien van 
zo veel ijs. Maar nu had ik het zo gi-ga-
warm en was ik zo moe,afgemat, 
UITGEPUT door de hitte, dat mijn 
oren gingen hangen … mijn kop begon  
te tollen … mijn oogleden zwaar werden …  
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Even later schrok ik wakker met 
zweetdruppels in mijn snorharen. Ik 
had het benauwd. Het was warm, heet, 
bloedheet in mijn woonkamer. Waar was 
mijn koele lucht gebleven?!
En het was ook zo donker … Wacht eens 
even, het licht was uit! De tv was uit! 
De ventilator en de airco waren uit … 
Wie had dat gedaan?
Ik stak mijn poot uit en zocht 
op de tast naar de schakelaar van de 

ventilator. Ah, gevonden! Ik drukte 

Warm, hEEt, 
bloEdhEEt
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erop, maar er gebeurde niets.
Met mijn linkerpoot pakte ik de 
afstandsbediening van de AIRCO en 
drukte op de aan-knop … Niets!
Van ellende wilde ik nog een laatste slokje 
van mijn kaasshake nemen, maar … 
die was leeg!
Piep! Waarom moest mij nu weer 
zoiets overkomen? Alsof dat 
nog niet genoeg was,  ik 
in het hele huis geen poot voor 
ogen. Met trillende snorharen 
(ik ben bang in het donker!) 
zocht ik op de tast,  pootje 
voor pootje, mijn weg 
door de woonkamer naar het 
lichtknopje.

21

Slik!

Warm, hEEt, bloEdhEEt
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Warm, hEEt, bloEdhEEt

Heel voorzichtig zette ik 
een stapje … 
En nog een … 

En nog eentje …
Om mezelf moed in te spreken zei ik 
hardop: ‘Kom op, Geronimo, nog een 
stapj…

ooooooo!’ 
Mijn achterpoot werd vastgepakt! AAAH! 
Ik wilde me lostrekken, maar wie of wat het 
ook was trok me naar beneden (HELP!) en 
hield me in een wurggreep (IK STIKTE!).
‘Een monster! Help! Alarm!’ gilde ik in 
paniek.
Worstelend probeerde ik los te komen, maar 
opeens voelde ik dat het monster zacht was, 
en harig … en dat het kwastjes had. Het 
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Warm, hEEt, bloEdhEEt

leek verdacht veel op … mijn vloerkleed! 
Sterker nog, het wás mijn vloerkleed! Ik 
was erover gestruikeld en had mezelf erin 
opgerold …
Van schaamte werd ik zo rood als een 
tomaat. Ik krabbelde overeind en vond 
eindelijk het lichtknopje .
Maar je raadt het al … ook toen ik daarop 
drukte, gebeurde er niets! Helemaal niets!

Help! Ik stik!

Wat was er aan de poot in mijn huis?
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