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EEN HEEL BELANGRIJK
AFSPRAAKJE

Ik was die dag vroeg gestopt met werken en 
kwam om een uur of half vijf thuis.
Ik wilde me eerst nog wat opknappen want ik 
zou die avond iets belangrijks gaan doen.

Wat dat was?

?

??
?
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 EEN HEEL BELANGRIJK AFSPRAAKJE

Goed dan, als je zo aandringt, zal ik het 
vertellen, maar het is nog wel geheim.
Een geheim geheim.
Een geheimer dan geheim geheim.
O, sorry, ik heb me nog niet eens voorgesteld: 
mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton!
Ik ben uitgever van De Wakkere Muis, de 
meest gelezen krant van Muizeneiland!
Zoals ik al zei, was ik dus iets eerder van het 
werk naar huis gegaan, zodat ik me om kon 

kleden.
Ik had namelijk een afspraakje met een voor mij 
erg belangrijke muizin. Een heel speciale ...
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Terwijl ik mijn huis binnenliep, werd ik gebeld 
door mijn goede vriend Speurneus Teus, 
de privédetective.
Hij zei: ‘Stiltonnetje, je moet me helpen bij een 
mysterietje: een vreemd zaakje, iets met  
         en…’
Ik onderbrak hem vriendelijk maar beslist: 

‘Sorry, Speurneus, maar ik heb even 
geen tijd. Ik spreek je later!’

Ik trok mijn groene pak uit, waste 
mijn snuit, kamde mijn vacht 
en mijn snorharen                en 
spoot  wat 

“Muisclusief” 
op, het 

parfum voor de klasse-
knager.
Voor deze gelegenheid 

 EEN HEEL BELANGRIJK AFSPRAAKJE

 10

T i r a m i s u
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 EEN HEEL BELANGRIJK AFSPRAAKJE

trok ik mijn chicste pak aan, 
een smoking!
Toen ik klaar was en op mijn 
horloge keek was het VIJF 
UUR.

Gelukkig was ik ruim op tijd en kon ik nog 
even rustig op de bank een kopje kamillethee 
drinken.
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WIE WAS DAT?

Voor mijn deur stond een spiksplinternieuwe 
KA!SGELE cabrio. Een sportief autootje 
met kattenleren stoelbekleding (niet echt 
natuurlijk, maar synthetisch!). 

Ik had dit karretje gehuurd om indruk op Patty 
te maken, want ik wilde er op mijn muizenissigst 
uitzien. Ik zal je vertellen waarom! Ik ben 
namelijk al heel lang verliefd op Patty en ik 

535464_351_GS 36_diefstal om van te smullen_007-119.indd   12535464_351_GS 36_diefstal om van te smullen_007-119.indd   12 01-12-2022   19:1901-12-2022   19:19


