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Beste knaagdiervriend, een krant uitgeven is het 
leukste werk dat er bestaat! Op zoek gaan naar 
verhalen, er de mooiste foto’s en krantenkoppen 
bij zoeken … ik vind het muizenissig!
Maar eerlijk is eerlijk, het is af en toe ook 
best vermoeiend! Soms heb ik het zo 
drukdruk  dat ik niet eens tijd heb 
om te lunchen en tussendoor 
maar even snel op een 
kaaskaasblokjeblokje  
knabbel.
Die dag … O, neem 
me niet kwalijk, ik 
vergeet me weer 
eens voor te stellen! 
Mijn naam is GERONIMO STILTON

Muize nissig ... 
echt muize nissig!

Goedgekeurd!
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muizenissig ... echt muizenissig!

Stilton, Geronimo Stilton! Ik geef De 
Wakkere Muis uit, de meest gelezen krant van 
Muizeneiland.
Waar was ik gebleven? O ja! Die dag had ik net 
de drukproeven bekeken van de krant voor de 
volgende dag. Ik was helemaal alleen op de 
redactie en hoorde mijn maag knorren. Ik keek op 
mijn horloge: Benjamin en Keetje waren onderweg 
van de bibliotheek naar kantoor. 
Er was een nieuwe broodjeszaak geopend 
in Rokford en hun specialiteit was alles met 

GEBAKKEN KAAS. Die moesten we natuurlijk 
even uitproberen!
De deur zwaaide open en mijn neefje en nichtje 
kwamen binnen wervelen. Ze riepen in koor: 
‘Hallo, oom G!’
‘Dag, knagertjes!’ antwoordde ik. ‘Ik zat al op 
jullie te wachten, ik heb zo’n honger … Kom, laten 
we gaan!’
‘Ik weet al wat ik ga nemen: de Big Rat!’ 
riep Keetje verlekkerd. ‘Een megabroodje met drie 
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muizenissig ... echt muizenissig!

5

dikke plakken mozzarella en sla …’
Mijn maag gaf antwoord: 
Keetje ratelde verder: ‘… met krokant gebakken 
kaas en kaasfrietjes …’
Mijn maag protesteerde nog harder: 
‘… en gorgonzola  maakte ze haar zin af.

… met krokant

Hahaha!

KNNORRR!
gebakken kaas …

K N O RO R !

KN O RR !

GS_RDDT12_001-047.indd   5GS_RDDT12_001-047.indd   5 16-03-20   14:2616-03-20   14:26



muizenissig ... echt muizenissig!

Nu trok mijn arme lege maag het echt niet meer: 

K N N OO O R !
Benjamin grinnikte. ‘We moeten wel opschieten 
anders begint oom G alvast aan ons te knabbelen!’
Ik trok mijn jas aan, deed de deur open en … stond 
oog in oog met Duifje Duistermuis!
‘Hoi, Bolletje!’ begroette ze me. Zo noemt ze me 
altijd. Duifje is een goede vriendin van me. Ze is 
ervan overtuigd dat we gaan trouwen.
Ze duwde me een stapel posters  in 
mijn poten en vroeg: ‘Ben je klaar voor onze 
vergadering?’
‘Onze wat?’ vroeg ik verbaasd.

Ben je klaar?

M
aa

r 
…

 m
aa

r 
…

R R
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muizenissig ... echt muizenissig!

Mijn (bijna-)verloofde (denkt zij) mopperde: 
‘Kijk dan in je agenda!’
Er ging geen  rinkelen. 
‘Welke agenda?’ vroeg ik nog.
Ze haalde een AGENDA uit haar tas. ‘Voor de 
zekerheid heb ik die voor je bewaard. Hier staan 
al je belangrijke afspraken in … met mij dus!’
Ze liet me lezen wat er stond. ‘Zie je? Vandaag, 
19.00 uur: vergadering met Duifje!’

Ze liep mijn kantoor binnen. ‘Ik heb een paar 
duisternissig goeie ideeën om reclame te 
maken voor mijn huwelijksplanbureau. 
Kom mee, Bolletje!’

19.00 uur
Vergadering 

met Duifje

13.00 uur
Lunch met 

Duifje

10.00 uur
Bezoek aan h

et 

reptielenhui
s 

met Duifje

20.00 uur
Naar de film 

met Duifje

7
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‘Nee! Niet weer!’ piepte ik 
in paniek.
Opa Wervelwind had haar 
toegezegd dat ze hier bij De 
Wakkere Muis haar bureau 
mocht opzetten, Dodelijk 
Verliefd. Het eerste wat 
ze gedaan had was mij tot 
haar assistent benoemen en 
sindsdien gunde ze me geen 
moment rust.
Ik had inmiddels al:
  1  folders uitgedeeld 
verkleed als Cupido …Cupido …
  2  mijn liefde aan haar 
verklaard in het bijzijn van 
alle muizen van Rokford …
  3      
opgelaten om reclame voor 
haar te maken.
Ik deed een moedige 

B A L L O N N E N Help!

Ik
 ben zo blij …

dat ik
 je ken, 

Duifje …

1

2

3

Folder?

8
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poging om me te verontschuldigen: ‘Het spijt 
me, maar vanavond heb ik beloofd om Keetje 
en Benjamin mee te nemen naar die nieuwe 

BROODJESZAAK …’
‘Geen zorgen, oom,’ onderbrak Benjamin me, ‘als 
je moet werken, gaan we gewoon een andere keer.’
‘Zullen we de broodjes anders laten bezorgen?’ 
vroeg Keetje.

‘Gruwelijk gezellig!’ riep Duifje enthousiast. 
‘Picknick en vergadering in één, ik vind het 
geweldig! En jij, Bolletje?’
Maar ik kreeg geen kans om iets te zeggen, want:
       Keetje had de broodjeszaak al aan de lijn en gaf 

de bestelling door;
     Benjamin maakte mijn bureau leeg;
       Duifje haalde een schrijfblok tevoorschijn, 

klaar om te beginnen met vergaderen.
De broodjeszaak bezorgde in recordtempo onze 
bestelling. En voordat Benjamin  kon 
zeggen, had ik mijn Supergatenkaasburger al op.

muizenissig ... echt muizenissig!

9

GS_RDDT12_001-047.indd   9GS_RDDT12_001-047.indd   9 16-03-20   14:2616-03-20   14:26



De pe rf ecte 
opte lsom

Duifje at met smaak het laatste kaasfrietje op. Toen 
kondigde ze aan: ‘Goed, ik verklaar de vergadering 
van Dodelijk Verliefd voor geopend!’
Ze keek mij, Keetje en Benjamin indringend aan. 
‘Waar dromen knagers van die bij Dodelijk 
Verliefd aankloppen?’
‘Het bezegelen van hun ware liefde’, antwoordde ik 
meteen. Al weken hoorde ik haar alleen nog maar 
over ware liefde praten.
‘Goed zo, Bolletje!’ kirde ze. ‘En welk PAAR is 
een levend voorbeeld van ware liefde?’
Ik wees op het lege bord voor mijn snuit en raadde: 
‘Brood en kaas?’
Keetje giechelde.
Mijn (bijna-)verloofde (denkt zij) mopperde: 
‘Nee, Bolletje, natuurlijk niet. Dat zijn WIJ! 

10

GS_RDDT12_001-047.indd   10GS_RDDT12_001-047.indd   10 16-03-20   14:2616-03-20   14:26




