lieve knaagdiervriend,
dit is een avontuur
van

GI-GA-GALACTISCHE AVONTUREN
IN DE ONEINDIGE RUIMTE
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Beste knaagdiervriend,
Heb ik je weleens verteld dat ik een mega muizenissige
SCIENCEFICTION-FAN ben?
Ik heb altijd al een boek willen schrijven over leven op
andere planeten … ZOU DAT BESTAAN?
Met die vraag ben ik naar mijn vriend professor Volt gegaan,
de knapste kop van heel Muizeneiland. En weet je wat hij
antwoordde? Volgens hem zijn er wetenschappers die
ervan overtuigd zijn dat ons universum niet het enige is.
Besef je wel wat dat betekent? DAT BETEKENT
DAT ALLES MOGELIJK IS!
Toen ik dat hoorde ben ik met veel plezier
achter mijn laptop gaan zitten en ben ik
begonnen aan een nieuw boek. Een boek
over een avontuur met mijn familie …
IN DE RUIMTE!
Op zoek naar leven op andere planeten,
samen met een fantastisch team:
DE KOSMOMUIZEN!

PROFESSOR
VOLT

IK HOOP DAT JE ER GI-GA-GALACTISCH
VEEL VAN ZULT GENIETEN!
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DE KOSMOMUIZEN:
GERONIMO
STILTON0X

KLEM
STILTONOX

THEA
STILTONOX

BENJAMIN
STILTONOX
EN PANDORA

OMNIFIX

OPA
WERVELIX
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HUN HUIS, HUN VEILIGE HAVEN.

HET RUIMTESCHIP VAN DE KOSMOMUIZEN,

de zwarte gaten kaas

DE ZWARTE GATEN KAAS

10-07-18 19:43

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.

Controlekamer, de brug
Gi-ga-gantische telescoop
Broeikas voor het kweken van planten en bloemen
Bibliotheek en leeszaal
Kosmische kermis
Boordbistro Kosmo-jammie van kok Slons
Boordkeuken
Flitslift, een speciale lift die op en neer flitst tussen de 5 verdiepingen
Computerruimte
Opslagruimte brandstof
Intergalactisch Theater
Motoren op Super Nova
13. Tennisbaan
14. Hypermoderne technogym
15. Parkeergarage verkennings-shuttles
16. Opslagruimte
17. Biosfeer met verschillende
natuurlijke omgevingen
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Als je ooit ga
at reizen doo
r tijd
en ruimte …
en je in een v
er sterrenste
lsel
een ruimtesc
hip tegenkom
t dat
wordt bemu
isd door kna
gers …
en de gezagv
oerder is gee
n
stoere, maar
e e rd e r e e n
intellectuele
knager …
dan weet je:
dat is
Geronimo St
iltonox!

EN DIT ZIJN
Z I J N AVO N T
UREN!
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WEL ALLE PLANETEN
EN KOMETEN!
Het was wat we een rustige ochtend noemen
in de ruimte, aan boord van de Zwarte

Gaten

Kaas, het KAZENISSIGSTE ruimteschip van
het hele heelal.
We suisden met een superfotonica-

snelheid door de kosmos, op weg naar de
Halfvolle Melkweg.
Ik lag nog heerlijk te snurken in mijn cabine toen
er plotseling een SCHADUW over me

heen viel en er een robotstem in mijn oor brulde:
‘Alarmcode geel!

CODE GEEL!’

Ik schoot overeind alsof ik door een KOSMOS-

BIJ gestoken was.
10
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?
HE

‘

ALAR
GEE MC
OD
L!

E

C OD E
GEEL!

Ik sperde mijn ogen wagenwijd open en zag mijn
manusje-van-alles-robot, butler, secretaris en
kok: FIXIT!

‘Wel alle planeten en kometen!
Wat gebeurt er? Vallen de marsknagertjes
ons aan? Is het ruimteschip door een komeet
geraakt? Is de bemuizing besmet met het
ongeneeslijke VENUSVIRUS?’
11
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WEL ALLE PLANETEN E N K O M ET E N !

Met zijn metaalachtige robotstem antwoordde
Fixit: ‘een

zeer goedemorgen, kapitein
Stiltonox. Het is 7.00 uur intergalactische tijd.

Tijd om op te staan … om op te staan … op te
staan …’
Ik mopperde: ‘FIXIT, hoe vaak heb ik je
nu al gevraagd om me niet met code geel te
wekken? Kun je niet een

afspelen

waarbij ik rustig wakker kan worden? Weet ik
veel, het Manenmeer van de componist
Muiskovsky bijvoorbeeld?’

‘Negatief, kapitein’, kraste hij. ‘Alarmcode geel is het enige wat werkt bij jou …

opstaan, opstaan, opstaan!’
Vrij onverwacht kwam er uit zijn rug een
telescooparm. Deze greep me bij mijn staart en

PLUKTE me onder de dekens vandaan, waar
ik inmiddels weer onder was gekropen.

12
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WEL ALLE PLANETEN E N K O M ET E N !

‘HELP, zet me neer!’ brulde ik. ‘Ik beloof dat
ik me aankleed met de snelheid van het licht!’
Had ik dat maar nooit gezegd, want een seconde
later liet hij me los. KNAL! Ik viel op de
grond en plette mijn snorharen.
Drommels, ook mijn ego was geknakt!
Maar Fixit ging onverstoorbaar verder: ‘Kapitein
Stiltonox, je bent al te laat! wassen

aankleden!’

en

Wel alle planeten en kometen! Ik was hier toch
de gezagvoerder?!
O, oeps, laat ik me nog even netjes aan
je voorstellen. Mijn naam is Stiltonox,

Geronimo Stiltonox! Ik ben
de gezagvoerder van de Zwarte Gaten Kaas, het
kazenissigste ruimteschip van het hele heelal!
Een gezagvoerder met een

droom,want ik

droom ervan om schrijver te worden.

14
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het turbo was-ei
Ik wil al sinds dagen,

maanden, jaren een

boek schrijven. Ik weet
al waarover het zal gaan:
de avonturen van de
kosmomuizen. Maar op de

FASE 1: WASSEN

een of andere manier komt
er steeds iets tussen

...

Terwijl ik mijmerde over het
boek dat ik wilde schrijven,
greep Fixit me opnieuw bij
mijn staart vast en duwde
me in het turbo

was-ei, een slim

FASE 2: SCHROBBEN

apparaat dat gebruikt wordt
voor het

van

kosmomuizen.
De deuren van de cabine

15
FASE 3: DROGEN
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WEL ALLE PLANETEN E N K O M ET E N !

waren nog niet dicht of ik voelde een straal
water, ijskoud water, over mijn vacht
stromen.
‘Aaaaah! Fixit, dit water is megakoud!’ krijste ik.
Vervolgens werd ik door drie roterende

BORSTELS gewassen, geschrobd en
geschuurd.
‘Fixit! De borstels trekken aan mijn oren!’

sssssssssssslurp!

Dat was de waterzuiger die mijn vacht droogde
en weer in de plooi legde.
‘Fixit! Dat is

loeiheet!’

Ik struikelde het Turbo Was-ei uit en begon
rustig op mijn eigen manier mijn vacht te
borstelen. Langzaam kwam ik een beetje bij na
die

ruimtedouche.

De deur van mijn kledingkast opende zich
automatisch en een nieuwe metaalachtige

16
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WEL ALLE PLANETEN EN K O M ET E N !

robotstem zei: ‘Kapitein Stiltonox, ik adviseer
je vandaag een tenue
e voor officiële
gelegenheden aan te trekken. Er is
straks een bijeenkomst in de

controlekamer met

WAT?

O PA

WERVELIX

KOMT?

de vorige gezagvoerder, de
grote Wilhelmus Wervelix,
ook wel Tornado genoemd.’

‘Wat? Wat vertel je
me nu? Opa Wervelix?

In de controlekamer? Vandaag?
Help!’

17
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IK HEB LAST VAN
RUIMTEVREES!
‘Aankleden, aankleden, aankleden!’
riep Fixit met zijn blikkerige stem en hij gaf
me mijn uniform voor FORMELE

GELEGENHEDEN.
Ik probeerde me erin te wurmen maar ik was
ging met geen
iets dikker geworden: de
mogelijkheid meer dicht.

‘Dat fix ik wel even, kapitein!’ riep
Fixit.
Fixit duwde en trok aan me, peuterde en pulkte,
kneedde en rolde. En ZOEF! De rits zat dicht.
Alleen kon ik nu bijna geen adem meer halen!
Ik piepte dat ik geen lucht meer kreeg, maar

18
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HET UNIFORM VAN
KAPITEIN STILTONOX
VOOR FORMELE
KOSMOGELEGENHEDEN
Manchet
met
microfoon

Multifunctionele
riem met
intergalactische
vertaalcomputer

Kosmische
laarzen
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Opstaande kraag,
tegen ruimtewind

Plak vergulde kaas,
symbool van de
kosmomuizen

Zuignapzolen, voor
het geval de
aantrekkingskracht
wegvalt
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IK HEB LAST VAN RU I M T E VR EE S !

Fixit zei: ‘Schiet op, de

Galaxy taxi

wacht al op je!’
Zonder pardon

hij me aan mijn staart

mee naar de parkeerplaats van de taxi waarmee
we ons in het ruimteschip verplaatsen.
‘Breng kapitein Stiltonox naar de Flitslift,
de rechtstreekse lift naar de controlekamer!
zei Fixit.
IK

WIL ERUIT!

‘Help! Ik wil eruit!’
schreeuwde ik. ‘Ik wil
niet in de Galaxy Taxi!

IK HEB
LAST VAN
TAXIZIEKTE, IK
WAARSCHUW
JE!’
20
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IK HEB LAST VAN RUIMT E VR EE S !

Het was al te laat. De taxi ging zo snel dat ik
er meteen misselijk van werd. Even later
wankelde ik naar buiten en strompelde in de

richting van de Flitslift.
Opeens kneep iemand in mijn staart. En die
iemand

GIECHELDE er ook nog bij.

Dat giecheltje herkende ik onmiddellijk! Het
was OMNIFIX!
Omnifix is een multifunctionele robot die alles
zelf doet. Hij is zelfregelend, zelfredzaam,
zelfstandig en zelfwerkend. En eerlijk gezegd
ook behoorlijk zelfvoldaan. Omnifix is ervan
overtuigd dat hij alles weet en kan en hij
denkt dan ook altijd gelijk te hebben. Een fout
toegeven, ho maar. Hij wil altijd het laatste
woord hebben, ALTIJD!

Omnifix hield op met giechelen. ‘Is er iets,
kapitein Stiltonox? Zoek je de Flitslift misschien,

21
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IK HEB LAST VAN RU I M T E VR EE S !

om naar de controlekamer te gaan?’
‘Eh…’ begon ik.
Maar hij luisterde niet eens en ging verder: ‘Geen
probleem,

kapitein Stiltonox!

Ik herken altijd iemand in nood!

Volg me!’

Ik kreeg niet eens de tijd om te zeggen:

“Nee, ik heb geen hulp nodig!”

OMNIFIX

MULTIFUNCTIONELE ROBOT
Ontwikkeld aan boord van de Zwarte Gaten Kaas.
Deze (soms wat irritante) robot kan alles maken
en aan je uitleggen hoe hij dat doet. Nu denk je
misschien dat dit supergeweldig is, maar Omnifix
blijft maar kletsen todat je toegeeft hoe goed hij is.
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IK HEB LAST VAN RUIMT E VR EE S !

NLIJK

!

…
VO

EIGE

LG

ME

Voor ik het wist greep Omnifix me (ook al)
bij mijn STAART en trok me een lange,

 buis in. ‘Zo, nu sta je in
de Flitslift. Alleen nog even op het knopje CK
(controlekamer) drukken en gaan.’
Zuchtend drukte ik op het knopje. Een sterke
blies me met grote
kracht omhoog, alsof ik gelanceerd werd.

23
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Ik kon maar niet wennen aan
de Flitslift. Dat flitsen door
de ruimte vind ik doodeng.
Ik heb namelijk last van

RUIMTEVREES.

HEEEEEEEEEEEELP!

Kosmische Encyclopedie
FLITSLIFT
Je kunt je in een ruimteschip het snelst en het
makkelijkst verplaatsen met de Flitslift. Het is een
glazen buis waarin de reiziger met een krachtige
luchtstraal naar de gewenste verdieping geblazen
wordt, als een soort lancering.
24
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