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EEN SNIKHETE 
ZOMERMIDDAG…

Het was een snikhete     ik 
zat op KANTOOR en… O, sorry, ik heb me nog 
niet eens voorgesteld: mijn naam is Stilton, 
Geronimo Stilton!
Ik ben de uitgever van de meest gelezen krant 
van Muizeneiland, De Wakkere Muis.

De

Wakkere Muis
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Zoals ik al zei was het dus snikheet, en om het 
uit te houden had ik:
1  de airconditioning op vriesstand gezet!
2  de ventilator als een waanzinnige aan  
    staan!
3   om mijn kop een zakdoek met ijsklontjes  

gebonden, het water droop langs mijn oren!
4  mijn staart  in de ijskast gelegd!
Precies op dat moment, dat zul je altijd zien, 
          er iemand aan: de deur zwaaide 
open en daar was…

k tol p e

 8

 EEN SNIKHETE ZOMERMIDDAG…

Patty Spring!
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ROMANTISCH UITJE… 
OF NIET?

Patty zei: ‘Hallo, G!’ (Zij noemt me altijd G in 
plaats van Geronimo.)
Ik antwoordde: ‘Hallo, Patty! Waar kom jij 
vandaan?’
Patty lachte  (ze lacht altijd).
‘Ik ben net terug van een fantastische reis naar 
Patagonië. Ik heb daar opnames gemaakt 
voor een documentaire over de pinguïns!’ 
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vertelde ze opgewekt (ze is altijd opgewekt). 
Ze aaide zachtjes over mijn snuit.
‘G, wat zie je bleek! En wat is het hier 
warm in jouw kantoor! Volgens mij kun je beter 
met vakantie gaan. Als je wilt, ga ik met je mee. 
Dan gaan we samen!’

Naam: Patty
Achternaam: Spring
Roepnaam: P!
Woonplaats: ze reist altijd de hele 
wereld over, maar haar familie 
woont op een boerderij in de Vallei 
van de Reuzenpijnbomen.
Wie is zij: een televisiejournaliste, die 
haar leven wijdt aan het beschermen 
van de natuur, plant en dier!
Haar droom: de natuur beschermen!
Wat doet zij in haar vrije tijd: ze 
speelt fluit en zingt graag!
Haar geheim: ze wil graag met 
Geronimo Stilton trouwen!
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 ROMANTISCH UITJE… OF NIET?

Ik zal je een geheim verklappen. Als je 
me belooft het niet verder te vertellen! Ik ben 
namelijk een verlegen man, eh muis… 
heel erg verlegen. Dit is het geheim: 
ik ben tot over mijn muizen-oren verliefd 
op Patty, maar, eh… ik heb het 
haar nog niet durven zeggen.
Maar wie weet, tijdens een romantisch uitje… 
op zee… misschien… durf ik het dan?
Mijn blik viel op een foto  op mijn bureau. 
Het was een foto waar ik samen met mijn neef 
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