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Het was gevaarlijk geworden voor de muizen. Overal loerden 
muizenvallen en vijanden. Een kleine muis merkte dat zijn vrienden een 

voor een verdwenen. Maar waar waren ze naartoe gegaan? Naar Amerika? 
Toen kreeg de muis een waanzinnig idee: hij wilde leren vliegen!  

Dan kon hij naar Amerika gaan en zijn vrienden vinden. Nachtenlang 
knutselde hij aan een vliegtuig, tot zijn droom werkelijkheid werd...

Verbijsterend mooi!
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Een waagstuk voor een kleine muis, 

een grote stap voor de luchtvaart.





Vliegen heeft de mens altijd gefascineerd. Leonardo da Vinci 
maakte rond 1500 al ontwerpen van vliegtuigen. Dat 

uiteindelijk een kleine muis als eerste de oceaan over vloog, 
had niemand ooit kunnen bedenken. Maar soms beleven de 

kleinsten de grootste avonturen...
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Lang geleden woonde in een grote stad een 
nieuwsgierige muis. Vaak verstopte hij zich 
maandenlang in donkere bibliotheken om 
stiekem in de boeken van de mensen te lezen.



Duitsland, 1912

Op een dag, toen de kleine muis thuiskwam uit de bibliotheek, 
was het opvallend stil. Té stil. Vroeger krioelden er honderden 
muizen door de oude huizen om vrienden te ontmoeten en aan 
exotische hapjes te knabbelen. Maar nu leek het of alle muizen 
ineens waren verdwenen.

Hier, bij de mensen, was het warm en droog. Eten was er altijd 
genoeg. Iets lekkers kon zonder veel moeite uit voorraadkasten, 
keukens of direct van een bord worden gepikt. Het ergste 
wat een hongerige muizendief kon overkomen was dat hij 
werd opgeschrikt door een harde gil, soms gevolgd door wild 
gezwaai met een bezem. Maar nu lagen overal angstaanjagende 
apparaten. De mensenwereld was gevaarlijk geworden...





De weken gingen voorbij. Er was nergens meer een andere muis te 
bekennen. In de krant had de kleine muis ondertussen veel over de 
nieuwe muizenvallen gelezen. Een nachtmerrieachtige uitvinding! 
Hij wist zeker dat deze vallen zijn vrienden hadden weggejaagd. 
Maar waar waren ze naartoe gegaan? Met de boot naar Amerika 
misschien? Alle muizen kenden verhalen over dat verre land. Er 
werd verteld dat een groot standbeeld iedereen begroette die er 
aankwam. Het maakte niet uit of het mensen waren of muizen.



De kleine muis ging op weg naar de haven. Dat 
hadden de andere muizen vast ook gedaan. 



Hij wist alleen niet dat hongerige katten de schepen inmiddels 
bewaakten met hun leven...


