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muizenval

Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton! 

Je staat op het punt een van mijn favoriete 

avonturen te lezen! Ik 

ben ook zo gek op lezen! Dit 

avontuur begint zelfs met 

een boek…

Het was LENTE,  
zaterdagmiddag. 

Fluitend verliet ik mijn 

kantoor bij De Wakkere 

Muis. Dat is de krant die 

ik uitgeef, de meest 

gelezen krant van 
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Muizeneiland! Opgewekt deed ik mijn bood-

schappen en ging naar de bibliotheek van 

Rokford om daar een boek te lenen. Dat 

boek stond al heel lang op mijn verlanglijstje. 

Toen ik het boek had laten afstempelen, liep 

ik naar de uitgang. Op dat moment riep de 

conciërge: ‘We gaan sluiten! 

Ik stapte rattenrap in de lift en drukte op de     
 k   n   o   p.  Maar tussen de derde en tweede 

etage hoorde ik een akelig knarsen, en de lift 

kwam tot stilstand.

Even later ging het licht ook nog uit, het werd 

pikkedonker! Dus brulde ik: ‘Help! De lift 
zit vast!’
Helemaal in paniek dacht ik: Ik zit vast in een 

lift… op een zaterdagmiddag… niemand die 
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 muizen- val

Alle knagers naar bui
ten!

’
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 10

weet dat ik gevangen zit, als een muis in een 

muizenval!

Mijn snorharen trilden, ik kreeg koude rillingen, 

mijn kop            en mijn hart ging tekeer, 

kaboem kaboem, in galop!

Met mijn vuisten trommelde ik op de deur. 

‘Ik zit gevangen!’

Opeens zag ik iets bewegen in het donker  
en ik gilde:

Toen ik beter keek zag ik dat het mijn eigen          

                            was in de glimmende liftwand.

 muizen- val

  ‘ A aaaaaagggghhhh ! ’

t l edo
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een echte, maar dan 
ook echte noodsituatie!

Ik probeerde te kalmeren: ‘Oké: het is nu 

zaterdagmiddag en de bibliotheek gaat pas 

maandagochtend weer open. Goed… rustig 

blijven en…’

Maar alleen al de gedachte dat ik misschien tot 

maandagochtend opgesloten zou zitten in een 

LIFT maakte dat ik een paniekaanval kreeg. 

Ik snikte: ‘HELP! HELP!’ 

Ik zag het niet meer zitten en liet 

me op de grond zakken. Uit mijn 

boodschappentas pakte ik een 

blokje kaas en begon eraan 

te knabbelen. Gelukkig had ik 
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net boodschappen gedaan. 

Een blokje kaas helpt vaak 

net zo goed als een kopje 

kamillethee als ik erg 

gespannen ben (ik ben een 

man, eh muis, eh een echte 

lekkerbek, gek op kaas!). 

Ik dronk een pakje sap leeg 

en voelde me al een stuk 

beter… eventjes. 

Als ik nu in het geleende 

boek had kunnen lezen, 

was het nog niet eens zo 

erg geweest. Maar het was 

donker!  Pikkedonker!
Toen ik zo nadacht over 

hoe donker het was, schoot 

me opeens te binnen dat ik 
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