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GI-GA-GEFELICITEERD, 
GERONIMO!

Het was vroeg in de ochtend. Het was lente, 
maar nog best wel frisjes buiten. De 
WIND nam hier en daar een hoedje mee van 
de knagers die door de straten van Rokford 
wandelden. Rokford is de muizenstad waar 

   
   

   
   

   W
at een wind!

   
   

   
   

   W
at een wind!
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gi-ga-gefeliciteerd, geronimo!

 8

ik woon … O, wacht. Laat ik me eerst even 

voorstellen, mijn naam is Stilton, Geronimo 
Stilton! Ik geef de meest gelezen krant van 

Muizeneiland uit, De Wakkere Muis.

Ik was in een goed humeur toen ik die ochtend 

opstond, want … ik was jarig! Ik neuriede een 

vrolijk deuntje:

Eerst nam ik een warme douche; heerlijk om 

de dag mee te beginnen! Ik zeepte me van kop 

tot staart in met gorgonzola-zeep (mijn 

lievelingsgeur), maar …

‘Vandaag is een mooie dag …
         waarop niets moet en alles mag!

     Ik ben blij … ben jij blij voor mij?
Kijk mijn blije lach … 

vandaag is mijn verjaardag!’
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 9

Om van de schrik te bekomen maakte 

ik een uitgebreid ontbijtje voor 

vandaag is mijn verjaardag!’

 … DAARDOOR ZAG IK NIET  … DAARDOOR ZAG IK NIET 
DAT ER EEN STUK ZEEP OP DAT ER EEN STUK ZEEP OP 

DE VLOER LAG …DE VLOER LAG …
Klunsknager die ik ben!Klunsknager die ik ben!

 … WAARDOOR IK UITGLEED  … WAARDOOR IK UITGLEED 
EN MIJN … EH, ACHTERWERK EN MIJN … EH, ACHTERWERK 

KNEUSDE!KNEUSDE!
Gi-ga-geitenkaas wat een smak!Gi-ga-geitenkaas wat een smak!

 … HET SCHUIM KWAM 
 … HET SCHUIM KWAM IN MIJN OGEN … AU!
IN MIJN OGEN … AU!  

Dat prikte!Dat prikte!

Help!
Help!

Au!Au!

Aiaiai!Aiaiai!

3

2

1
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GI-GA-GEFELICITEERD, GERONIMO!

 10

Heet!
Heet!

mezelf klaar: vers fruit, een eitje, yoghurt, 
vruchtensap, kaas en een kopje 

thee. Beter kun je de dag niet 
beginnen, toch?

Maar omdat het nu toch wel 
wat laat dreigde te worden, 
sloeg ik de  in één 
teug achterover en verbrandde 
mijn tong!

Ik liet mijn humeur er niet door bederven, het 
was tenslotte een heel SPECIALE dag. Ik 
trok mijn jas aan, sloeg een sjaal om, deed de 
deur open en stapte naar buiten.

o
oooooo, w

at
 st

om!
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Een STEVIG en GEZOND ontbijt levert 

precies de juiste ENERGIE om een 

DRUKKE ochtend te overleven, en niet 

UITGEHONGERD en UITGEPUT de minuten 

tot de lunch af te tellen.

Om te beginnen drink je een lekker kopje thee. En dan kun je 
bijvoorbeeld kiezen uit:
- HAVERMOUTPAP
- VOLKOREN OF BRUIN BROOD OF BESCHUIT MET BELEG 
- EEN GROENE SMOOTHIE
- AF EN TOE EEN EITJE
- VERS FRUIT

HET ONTBIJTHET ONTBIJT

HET ISHET IS BELANGRIJKBELANGRIJK DAT JE JE ONTBIJT  DAT JE JE ONTBIJT NIET NAAR NIET NAAR 

BINNEN SCHROKT,BINNEN SCHROKT, MAAR  MAAR ER DE TIJD VOOR ER DE TIJD VOOR 

NEEMT.NEEMT. BEGIN IEDERE DAG ALS HET KAN MET EEN 
 BEGIN IEDERE DAG ALS HET KAN MET EEN 

GEZELLIG FAMILIEONTBIJT, GEZELLIG FAMILIEONTBIJT, 

BETER KUN JE DE DAG 
NIET BEGINNEN!

GS_85_INT_007-117.indd   11GS_85_INT_007-117.indd   11 08-06-20   13:2008-06-20   13:20



NIEUWE 
BUREN

Toen ik buiten kwam, scheen de  
volop; het was inmiddels al laat in de ochtend.
Gi-ga-geitenkaas, ik moest me nu echt haasten!
Maar toen ik mijn straat uit liep, kwam er net 
een enorme verhuiswagen aanrijden, 
die voor de deur van het huis naast mij 
parkeerde. Er stapten een wat oudere knagerin 
en drie knagers uit. Zij was groot en droeg haar 
grijze haar in een knotje op haar kop. Ze had 
een witte jas  aan. Om haar nek hing een 
bijzondere  met drie sleutels en aan haar 
poot prijkte een stevige roze tas, waaraan drie 
hangslotjes bungelden. 

 12
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Hé, nieuwe

Hé, nieuwe

    
buren?

    
buren?
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NIEUWE BUREN
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Ook de drie knagers droegen een witte jas. 

De knagers stelden zich aan mij voor. De 
eerste, Epke Lombardoni, zag er atletisch en 

 uit. Onder zijn witte jas droeg 
hij het kostuum van een acrobaat en in zijn 
borstzakje zat een kam waarmee hij voortdurend 
gel in zijn glimmende HAREN kamde. Hij 

was zonet lenig uit de vrachtwagen 
gesprongen en riep nu: 

De tweede, Rafael Lombardoni, droeg een hoge 
 en witte pootschoenen. Hij zwaaide met 

‘HOP HOP HOP, 
ik ben er klaar voor!’

Hihi,  

apart!

Grappig!
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DE FAMILIE 
LOMBARDONI

RAFAEL
is de 

middelste neef. 
Ook hij is gek 

op het circus; hij 
wil goochelaar 

worden. 
Waar je 

Rafael ziet, zie je zijn 
goochelstokje en zijn 

hoge hoed!

OLEG is de jongste 
neef. Hij is een echte 
grappen-
maker en 
hij droomt 
ervan om 
circus-
clown te 
worden.

TANTE TINA is een taaie, 
ze heeft de touwtjes stevig in 
poten! Ze kan goed breien en ze 
kookt de vreemdste gerechten, 
zoals lasagne met dropsmaak, 
spaghetti met chocoladesaus, 
mosselshake, oestertoastjes … 
Een uitnodiging om gezellig te 
komen eten zou ik 
dan ook altijd 
afslaan!

EPKE is de 
oudste neef van 
tante Tina. Hij 
is atletisch en 
gespierd, en 
wil graag 
bij het 
circus als 
acrobaat.
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een goochelstokje en mompelde: 

De derde, Oleg Lombardoni, droeg onder zijn 
jas een  met een  in het 
knoopsgat en een maf strohoedje. In zijn poot 
had hij een enorme plastic  en hij 
grinnikte: 

Ik liep naar mijn nieuwe buren 
toe om me netjes voor te stellen en 

wilde zeggen: Goedemorgen, mijn 
naam is Stilton, Geronimo Stilton! Ik 
ben jullie buurmuis en wil jullie graag welkom 
heten!
Maar door de hete thee was mijn tong nog 

NIEUWE BUREN

‘SIMSALABIM, 
ik ben er klaar voor!’

‘HAHAHA, 
ik ben er klaar voor!’
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gezwollen en klonk het als:  
‘Gmmmrgn, mn nm s Grnm Stltn, k bn jll brms 
n wl jll grg wlkm htn!’
Ik hoorde een van hen zeggen: ‘Huh, wie is dat?’
Blozend van schaamte stond ik daar en zei 
niets. Maar de wat oudere knagerin stak haar 

poot uit en lachtelachte vriendelijk. ‘Hallo, 
ik ben Tina Lombardoni! JIJ moet die schrijver 
zijn. Stilton, toch? De uitgever van De Wakkere 
Muis is onze nieuwe buurmuis!’
Ik gaf haar een pootkusje en wilde zeggen: 
Welkom, ik hoop dat 
jullie je thuis 
voelen hier! 
Maar het klonk 
als: ‘Wlkm, k hp 
dt jll j ths vln hr!’
Ze grinnikte. 

Gmmmrgn …
Gmmmrgn …

Jij
 m

oet Stilton zijn!

Jij
 m

oet Stilton zijn!

NIEUWE BUREN
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