
Li e v e k n a a g d i e r v r i e n d,
e e n n i e u w m u i z e n i s s i g 

avo n t u u r va n
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de wakkere muis
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op een luie middag 
in oktober…

Het was een luie middag in oktober.

Buiten blies een ijzige wind de afgevallen 

bladeren wild in het rond.

Ik zat lekker knus voor de open haard en las 

een boek.
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Hieronymus O ’Glief, door mij kortweg Hiero 

Glief genoemd, is een beroemde Egypte-expert 

op Muizeneiland. Hij is de directeur van het 

Egyptisch Museum in Rokford. En hij 

is ook een goede vriend van mij!

 een luie middag in oktober...

Ik las op mijn gemak een boek...

nipte aan mijn kopje jasmijnthee...

en knabbelde aan mijn kaaskoekje...

 8

mijn telefoon trilde: 
     

ik had een sms’je.
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eh, wie ben jij?

Ik dacht: wat zou er aan de poot zijn?

Het was een mooie aanleiding om Benjamin 

eens mee te nemen naar het museum.

Ik belde naar het huis van tante Lilly, waar 

Benjamin woont. ‘Kaasbolletje, heb je zin 

om mee te gaan naar het Egyptisch Museum? 

Je mag ook nog een vriendje meenemen als je 

wilt!’

Hij riep opgetogen in de hoorn: 

Kom je me ophalen?’

Ik ging snel naar het huis van tante 

Lilly, zonder te weten dat me daar 

 9

‘J o ep i e ,  graag ,  oom !
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meoB
!
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 eh, wie ben jij?

Gl
bb

bbbbbbb!

 11

iets heftigs te wachten stond…

Ik liep naar binnen en ging naar de keuken. De 

deur zwaaide onverwachts open, knalde tegen 

mijn snuit zodat mijn snorharen werden geplet: 

Boem!

Ik viel achterover en brabbelde: ‘Glb... 
glbbbbbbbbb!’
Toen ik weer bijkwam, zag ik een muizinnetje 

met een heleboel zwarte vlechtjes!
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 12

 eh, wie ben jij?

Ze droeg een blauwe spijkerbroek en een 

groen T-shirt met een groot hart erop. Ook haar 

hoofddoekje was groen met hartjes. Om 

haar hals hing een spiksplinternieuw fototoestel.

Ze pakte mijn poot en schudde hem… schudde 

hem behoorlijk heftig.
Nog helemaal versuft van de klap mompelde ik: 

‘Eh, wie ben jij?’

Het muizinnetje keek me verbaasd aan 

en gilde in mijn oor: ‘Hallo, ik ben het! 

Pandora Woz! Weet je wel, 

P-a-n-d-o-r-a W-o-z!’

Gi-ga-geitenkaas! Hoe had ik toen kunnen  

weten dat deze heftige ontmoeting het 

heftige begin zou zijn van een heftig 

avontuur… misschien wel het heftigste 

avontuur van mijn hele knagersleven!
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