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Voor

lekkerbekken
Beste knaagdiervriend, ik ben gek op ontbijten!
Als ik wakker word, is mijn eerste gedachte: wat
zal ik eens gaan eten? Lekkere dikke boterhammen
mmm! Een bakje yoghurt
met
met muesli en vruchten, mmm! Of een kaascroissant, zo lekker!
Geen enkele ochtend is hetzelfde … Elke ochtend
een ander ontbijt, waardoor ik vol
m!
FRISSE MOED aan een nieuwe
Mm
dag kan beginnen!
O, sorry, ik heb me
nog niet voorgesteld!
Mijn naam is Stilton,

Geronimo Stilton!

Ik ben de uitgever van
De Wakkere Muis, de
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meest gelezen krant van Muizeneiland!
Op deze zonnige zaterdagochtend zou het een
wel heel speciaal ontbijt worden. Allereerst
omdat ik samen met Benjamin, Keetje en mijn
zus Thea ontbeet, maar ook omdat we bij de pas
geopende banketbakkerij De Smulpaapmuis
wilden gaan ontbijten! Ze hadden er ook tafeltjes
en stoelen neergezet zodat je de heerlijke
broodjes gezellig binnen kon opeten.
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De zaak puilde uit, er stond een lange rij knagers
die naar binnen wilden, piep!
Terwijl we op onze beurt wachtten, bedachten we
wat we wilden bestellen.
‘Ik wil graag een beignet gevuld met kaas!’ wist
Benjamin zeker.
en
Keetje zei: ‘Ik wil een muffin met
roomkaas!’
Ik hoorde hen praten over al dat lekkers en mijn
maag begon enorm te knorren, steeds luider …

Toen we eindelijk aan de beurt waren, bestelden
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we allemaal onze favoriete
lekkernij, een fruitsapje en
kleine beignets gevuld met
kaas om te delen.
‘Zo, en nu gaan we lekker van
zei ik.
ons ontbijtje
Benjamin keek eens rond. ‘Ja, maar waar?’
Gi-ga-geitenkaas … alle tafeltjes waren bezet!
Ik zag een familie opstaan. ‘Kijk, daar kunnen we
zitten!’
In een mum van tijd was ik bij het tafeltje, maar
toen ik wilde gaan zitten … KEDENG!
Ik landde op mijn eh… achterwerk op de
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lekkerbekken

grond. Toen ik opkeek, zag ik Ratja Ratmuis op me
neerkijken. In haar poot hield ze de stoel geklemd
waarop ik had willen gaan zitten.
Mijn aartsvijandin brieste: ‘Wat kijk je me nu raar
aan, mafmuis? Dit is mijn stoel!’
Thea kwam snel dichterbij. ‘Wat is er aan de poot?’
Ratja raasde: ‘Simpel, die mafmuis van een broer
van je probeerde mijn plekje in te pikken! Ik zag
deze tafel het eerst. Dus, wegwezen, Stilton!’
Keetje protesteerde: ‘Maar wij willen ook zitten
en ontbijten!’
Aangemoedigd door de woorden van mijn nichtje,
probeerde ik Ratja te vermurwen: ‘Het is een grote
tafel, wat zeg je ervan als we er met z’n allen aan
ontbijten?’
Ratja keek me furieus aan … Ze werd rood …
Haar snuit trok ze in een geïrriteerde grijns …
Mijn snorharen trilden overuren van angst: er
was een woede-uitbarsting in de maak,
dat wist ik zeker!
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De bliksem
slaat in

Ratja sprong overeind waarbij de stoel op de
grond viel. ‘Wat zit er toch in die kop van jou?!
Kattenvoer? Ik heb je toch al gezegd, dit is mijn
stoel. M-I-J-N.
De M van MAFMUIS!
De I van IDIOOT!
De J van JENGEL NIET LANGER!
En de N van NU MOET JE MAKEN
oel!
N st
DAT JE WEGKOMT!’
J
-I
M
Gi-ga-geitenkaas,
Ratja had echt de
bokkenpruik
op en ik wist
als geen ander
dat je je dan
maar beter uit de
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De bliksem slaat in
Geronimoo
tje
!

voeten, eh poten, kon maken …
Ze wilde nog meer zeggen,
dat was duidelijk, maar
opeens viel ze stil en keek
me honingzoe t aan. Ze
pakte me bij mijn poot
en fluisterde met een
stemmetje:
‘Natuurlijk mag jij hier zitten,
Geronimootje, ga je gang!’
Ze pakte me bij mijn jasje, plantte me op de stoel
en ging een rondje KAASSHAKES voor ons alle vier
bestellen.
Gi-ga-geitenkaas, wat was hier aan de poot?
‘Wat doet ze nu?’ fluisterde Keetje.
‘Ik heb geen idee …’ reageerde Ben verward.
Thea dacht hardop: ‘Misschien besefte ze dat
in haar eentje een hele tafel bezet houden
is …’
‘Dat kan ik me niet voorstellen’, zei ik.
‘Nee, hier moet meer achter zitten.’
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De bliksem slaat in
Ratja kwam terug met de kaasshakes en zei: ‘Kijk!
Voor allemaal eentje. Voor Ben, voor Keetje,
voor Thea en voor mijn lieve, knappe en gulle
Geronimootje!’
Ze kwam naast me zitten, zo dicht bij me, ze zat
bijna op mijn schoot. Ze kweelde: ‘Ik zie dat jij de
laatste kaasbeignets hebt gekocht. Die zijn zo
lekker … dat zijn mijn favorietjes!’
‘Krijgen jullie die wel allemaal op?’ vroeg ze
ze.
schijnbaar achteloos. ‘Vast niet!’
‘Weet je wat, we eten ze samen … jij een hapje, ik
een hapje!’
Ze had het nog niet gezegd of ze stopte een beignet
in mijn snuit. Gi-ga-geitenkaas, Ratja gedroeg zich
wel heel vreemd …

Normaal doet ze niets liever dan op me schelden,
op me was!
en nu … het leek wel of ze
Alsof dat nog niet genoeg was, liepen op dat
moment mijn neef Klem en mijn

bijna-verloofde
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De bliksem slaat in
(denkt zij) Duifje langs ons tafeltje.
Keetje waarschuwde me: ‘O, o! Problemen!’
Ze had gelijk … Duifje is namelijk nogal jaloers.
Zodra ze Ratja naast me zag, riep ze: ‘Jij! Wat doe
jij naast mijn Bolletje?! Ik zal je krijgen!’
Ze stak Klem haar vleesetende plant toe.
‘Hou jij Schrokopje eens vast. Ik moet even iets
afhandelen …’
Ineens bleef ze stokstijf staan en leek ze mij geheel
en al vergeten te zijn. Ze had alleen nog oog voor
Klem!
‘O, Poezeltje!' kweelde ze tegen hem. ‘Wat ben
je toch groot en sterk! En zo onweerstaanbaar!’
Maar Klem had helemaal geen oog voor haar,
hij had het zelf veel te druk met lieve woordjes
prevelen tegen Schrokopje … een vleesetende
plant!

Wie, wat,

waar?

Wat gebeurde er toch allemaal? Ratja die nooit een
goed woord voor me overhad en me nu aanbad.
naar Klem keek. En Klem
Duifje die

12

GS_RDDT_olympus_003-100.indd 12

30-03-2021 18:12

De bliksem slaat in
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die flirtte met een vleesetende plant?!
‘Ik begrijp er geen muizensnars meer van’, piepte
ik verward.
‘Wat zeg je?’ schreeuwde Thea. ‘Praat eens wat
harder! Ik hoor je niet door al die prietpraat van
knagers die door de bliksem zijn getroffen

en nu ve rli efd zij n! '
En inderdaad, Ratja, Klem en Duifje waren niet de
enigen die zich vreemd gedroegen.
De bakkerij zat vol knagers die elkaar nog nooit
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De bliksem slaat in
gezien hadden … en nu lieve woordjes tegen
elkaar prevelden.
Volgens mij zat er een luchtje aan de hele situatie!
Maar Ratja bleef me lekkere hapjes voeren en ze
zei: ‘Ik moet nu weg, ik moet iets belangrijks gaan
doen! Maar vrees niet, Geronimootje, ik laat snel
iets van me horen … dat beloof ik je!’
Ze gaf me nog een vlinderkusje op het puntje van
mijn snuit en rende toen weg.
Ik vroeg me hardop af: ‘Dat is een belofte? Het
klinkt eerder als een bedreiging!’
s
Ku

je!

H

elp

!
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