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 8

Beste knaagdiervriend, 
heb je zin in een nieuw avontuur 

in Fantasia? Fantasia is een 

betoverend rijk waar feeën, elfen, 

kabouters, aardmannetjes, maar ook 

heksen, trollen, draken en nog meer 

fantasiastische wezens wonen. Voor de bewoners 

van                        ben ik … Oei, dat is me ook 

wat moois, ik heb me nog niet eens voorgesteld! 

Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton! 

Ik ben de uitgever van De Wakkere Muis, de 

meest gelezen krant van Muizeneiland.

Waar was ik gebleven? O, ja! Voor de bewoners 

van Fantasia ben ik de RIDDER ZONDER VREES 
OF BLAAM. Ik heb in dit fantasiastische rijk al zo 

veel muizenissige avonturen beleefd! Maar ik heb 

er ook al vreselijk enge dingen meegemaakt. Om 

de bibbers van te krijgen …

Wat voor enge dingen? Dat zal ik je uitgebreid 

Beste knaagdiervriend, Beste knaagdiervriend, 

van                      van                      van                        van                      van                      van                      van                      van                      
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Wie ga je tegenkomen tijdens dit avontuur?

De koning van de elfen en 
broer van Laowyn.

Evilina
De kwaadaardige zus van de 
feeënkoningin Florina de Fleur.

EvilinaEvilina
De kwaadaardige zus van de 
feeënkoningin Florina de Fleur.

GS_FPB_dl2_1-128.indd   10 06-03-18   14:23



Wie ga je tegenkomen 

tijdens dit avontuur?Wie ga je tegenkomen tijdens dit avontuur?

LAOWYN
De zus van Cervus en prinses 
van de elfen.
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DE HEKSEN
VAN WICCA

Heksen zijn de wreedste wezens van heel 
Fantasia. Ze zijn gemeen, ongemanierd 
en ze stinken. Hun koningin, Strega, is 
de gemeenste heks van allemaal, maar 
de tweelingzus van Florina de Fleur, 
Evilina, kan er ook wat van. Hoewel 
zij niet in Wicca, het heksenrijk, woont, 
maar in het duistere rijk Obscura, 
gaat ze heel vaak op bezoek bij haar 
goede vriendin Strega. Evilina is als fee 
geboren, maar werd toen ze klein was 
gestoken door een giftige vlinder, 
die was gestuurd door Strega. 
Sindsdien is ze een boze heks.
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Vanuit haar kasteel, het Heksenkasteel, 
regeert Strega over het heksenrijk. Let erop 
dat je in het heksenrijk nooit iets eet; wie 
iets eet in Wicca, komt het rijk nooit meer 
uit!

Vanuit haar kasteel, het Heksenkasteel, Vanuit haar kasteel, het Heksenkasteel, Vanuit haar kasteel, het Heksenkasteel, Vanuit haar kasteel, het Heksenkasteel, Vanuit haar kasteel, het Heksenkasteel, 
regeert Strega over het heksenrijk. Let erop regeert Strega over het heksenrijk. Let erop regeert Strega over het heksenrijk. Let erop regeert Strega over het heksenrijk. Let erop regeert Strega over het heksenrijk. Let erop 
dat je in het heksenrijk nooit iets eet; wie dat je in het heksenrijk nooit iets eet; wie dat je in het heksenrijk nooit iets eet; wie dat je in het heksenrijk nooit iets eet; wie dat je in het heksenrijk nooit iets eet; wie 
iets eet in Wicca, komt het rijk nooit meer iets eet in Wicca, komt het rijk nooit meer iets eet in Wicca, komt het rijk nooit meer iets eet in Wicca, komt het rijk nooit meer iets eet in Wicca, komt het rijk nooit meer 
uit!uit!
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Fantasia

  Hier ligt Wicca, 
  het heksenrijk
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HET ELFENRIJK
De elfen zijn een oud en vreedzaam volk dat in harmonie met 
de natuur leeft. Cervus is de koning van de elfen.
Een betovering van Strega veranderde hem in een wit hert met 
een gouden gewei en hoeven. De Ridder zonder Vrees of  Blaam 
heeft de betovering verbroken tijdens zijn vierde reis door 
Fantasia en Cervus transformeerde terug in wat hij behoort
te zijn: een jonge elf. Prinses Laowyn is zijn zus.

   Hier ligt het 
     el fenrijk
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T oen ik mijn ogen opende, lag ik op een 

STENEN vloer. Om me heen was alles 

groen: groene kristallen, groene rotsspleten … 

alles was groen, smaragdgroen!
Ik was in de Grot van de Oude Koningen, de 

geheime ingang naar het elfenrijk!
Verbaasd mompelde ik: ‘Hoe ben ik hier nu 

terechtgekomen?’

Iemand had zelfs mijn harnas, het harnas van 

de RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM, al voor 

me klaargelegd. Dat harnas kende ik maar al te 

goed.

Terwijl ik het aantrok, kwam er een jonge elf 

HEKSEN 
BEHEKSEN! 
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HEKSEN BEHEKSEN!

de grot binnenlopen. Hij had goudblond haar, 

puntoren en kraakheldere, witte kleding. 

Het was Cervus, de koning van de elfen!

Hij begroette me hartelijk. ‘Ik verwachtte je al, 

mijn vriend! Heb je een goede reis gehad?’

‘EH, JA, ik denk het wel!’

Dat was natuurlijk niet helemaal waar; die 

berg boeken die op mijn kop was beland had 

niet bepaald een PRETTIG GEVOEL 
achtergelaten.

 1 7
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HEKSEN BEHEKSEN!

Maar Cervus was altijd zo aardig, ik wilde niet 

dat hij zich zorgen zou maken om mij.

Bovendien keek de elfenkoning al bezorgd 

genoeg.

Ik vroeg hem: ‘Cervus, je hebt me niet voor niets 

geroepen. Waarmee kan ik je helpen?’

De elf fluisterde: ‘Niet hier, Ridder zonder Vrees 

of Blaam. Kom, laten we naar mijn kasteel gaan, 

daar kan ik je rustig uitleggen waarom ik je heb 

geroepen.’

Cervus nam me mee naar zijn kasteel dat in 

een  vallei stond.

We liepen de trap van de uitkijktoren 

op. Van daaruit hadden we een 

prachtig uitzicht op het hele elfenrijk.

Cervus zei: ‘Mijn zus Laowyn
is ontvoerd.’

Als door een wesp gestoken sprong 

ik op. ‘WIE, WAT, WAAR? 
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HEKSEN BEHEKSEN!

ONTVOERD?  Gi-ga-geitenkaas! Dat meen je 

niet!’

Laowyn is niet alleen Cervus’ zus, maar ook 

een goede vriendin van mij. Ze is moedig en bij 

iedereen 

Met trillende snorharen vroeg ik: ‘Wie doet nu 

zoiets?’

Cervus antwoordde: ‘Het was Evilina, de 

kwade zus van Florina. Ze heeft haar behekst en 

meegenomen naar het Heksenkasteel in Wicca, 

het heksenrijk!’

                          Evilina … ja, die herinnerde 

ik mij helaas maar al te goed!

BRRRRR…
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HEKSEN BEHEKSEN!

Alleen al bij het horen van haar 

naam gingen mijn NEKHAREN 

overeind staan!

Evilina is de boze tweelingzus van 

Florina de Fleur, de feeënkoningin. 

Zo goed en  als Florina 

is, zo BOOS en slecht is Evilina.

Cervus ging verder: ‘En dat is 

waarom ik je hulp heb ingeroepen. 

Evilina heeft er met een toverspreuk 

voor gezorgd dat de andere elfen 

en ik haar rijk niet in kunnen om 

Laowyn te zoeken …’

O, nee! Dat beloofde niet veel 

goeds. Dat was zelfs een regelrechte 

RAMP! Hoe moesten we Laowyn 

nu redden?

Cervus legde een hand op mijn 

geharnaste schouder: ‘Alleen jij,  

FLORINA

EVILINA
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HEKSEN BEHEKSEN!

Ridder zonder Vrees of Blaam, kunt haar redden. 

Alleen jij schrikt niet terug voor gevaar. 

Alleen jij durft naar Wicca te gaan om haar te 

zoeken!’

Ik deed een stap achteruit en vroeg stotterend: 

‘Eh… hoe weet je dat? Ik? Naar WICCA? Ik 

ben anders helemaal niet zo’n moedige man, eh 

muis, hoor!’

Cervus wilde het niet horen. ‘Ik geloof in je! 

Ik weet zeker dat jij haar kunt redden! En niet 

alleen mijn geliefde zus, maar ons hele rijk! Want 

ons rijk is in groot gevaar als we Laowyn niet 

vinden en ze voor altijd opgesloten zit in 

een wereld waar duisternis heerst!’

WIE, WAT, WAAR? 

Het rijk in gevaar? Hoe dan? 

Ik vroeg: ‘Wat bedoel je precies?’

Cervus antwoordde bedroefd: ‘We vrezen dat 
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HEKSEN BEHEKSEN!

Evilina Laowyn wil gebruiken voor een aanval 

op het elfenrijk.’

BRRR... rattenrats! De heksen die het rijk van 

mijn vriend wilden aanvallen? Dat kon ik niet 

laten gebeuren!

En als ik aan mijn vriendin dacht, werd ik 

helemaal somber: de altijd aardige Laowyn, 
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