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NIEUW

Computer Geronimo Stilton
gestolen
MUIZENEILAND - Uit goede bron vernamen we
dat de computer van Geronimo Stilton werd gestolen. En dat is een verschrikkelijk probleem, eigenlijk
een nationale ramp op Muizeneiland! Want met de
diefstal verdween ook het manuscript van Geronimo’s nieuwste boek, Fantasia 9. Dit dubbeldikke
boek werd door Opa Wervelwind het belangrijkste
werk van Geronimo genoemd. Opa Wervelwind
bedacht voor dit boek de titel “Het Gouden Boek”.
Het zou in oktober 2014 van de persen moeten rollen.
Er rijzen nu grote vragen. Heeft Geronimo tijd
om het verhaal opnieuw te schrijven? Zal dit
zeer uitzonderlijk boek alsnog op tijd verschijnen? Of blijven zijn lezers op hun honger zitten? Lees meer over dit drama in Geronimo’s
nieuwe boek: “De roof van het Gouden Boek”.

Verschijnt 12 juli

Geronimo heeft geen inspiratie
en op de koop toe wordt zijn
computer gestolen. Zal er in
oktober 2014 dan toch geen
Fantasia 9 verschijnen?
€ 9,95

Geronimo moet op
zoek gaan naar een
kostbaar kristal. Waar?
In Brazilië, het land van
de voetbalgekte.
€ 9,95

Zesde deel in de reeks
van Reis door de tijd.
Een dik boek van
Geronimo Stilton met
geschiedenisweetjes.
€ 24,95

Geronimo vliegt naar Brazilië
MUIZENEILAND - Ook al had Geronimo Stilton
helemaal geen plannen om naar Brazilië te reizen,
toch werd er voor hem een reis geregeld. Vrienden
uit zijn omgeving vonden namelijk dat hij weer wat
beweging nodig had. Voor Geronimo het goed beseft,
zit hij midden op het carnaval van Rio de Janeiro.
Lang kan hij daar niet zijn want al heel snel moet
hij het donkere, diepe en vooral gevaarlijke oerwoud
doortrekken op zoek naar een zeer zeldzaam kristal.
Hij staat er duizend angsten uit tussen de muizenissig gevaarlijke dieren als piranha’s, waterslangen
en krokodillen. Het is nog maar de vraag wanneer
Geronimo terug zal zijn op Muizeneiland. Lees verder
in Geronimo’s nieuwste boek “Bombarie in Brazilië”.

Welkom-vakantie-aanbod
van Geronimo Stilton
Deze 6 titels nu voor
slechts € 6,95 per titel i.p.v. € 9,95.
Tijdelijke actie van 1 juni tot 31 augustus 2014

MUIZENEILAND - De bekende professor Volt
beging een grote vergissing. Hij installeerde een
nieuwe tijd-reismachine. Bij het uittesten van deze
machine werden bij vergissing een aantal historische
figuren het laboratorium van de professor binnengeflitst. Het waren niet de minst bekende figuren.
Helena van Troje, Attila de Hun, Karel de Grote en
Christoffel Columbus deden op deze manier Muizeneiland aan. Uiteraard wilden deze mensen zo snel
mogelijk weer terug naar hun juiste periode in de geschiedenis. De radeloze professor Volt deed daarom
beroep op zijn vriend Geronimo Stilton. Er loopt op
dit moment een onderzoek naar de omstandigheden
van dit probleem en een crisisteam, onder leiding
van Geronimo zal de nodige plannen uitwerken
om iedereen weer veilig thuis te brengen. Grote
vraag blijft evenwel of dit gaat lukken, vooral omdat de nieuwe tijdreismachine toch niet zo degelijk
blijkt te zijn. Lees verder in “Reis door de tijd 6”.

De boeken van Geronimo Stilton worden in België verkocht door uitgeverij Bakermat (www.bakermat.be) in samenwerking met uitgeverij Lannoo (www.lannoo.be).
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Onverwacht hoog bezoek op
Muizeneiland

Vakantiepakket
voor € 9,95

10 redenen om de boeken
van Geronimo Stilton te lezen:

+

1. Educatief: Op een speelse manier komen kinderen heel

wat te weten.

2. Herkenning: Geronimo is een vriend, geen superheld.
Heel wat kinderen herkennen in hem zichzelf.

3. Hulp bij lezen: Minder gemotiveerde kinderen of kin-

deren met leesproblemen slagen er wonderwel in om met de
boeken van Geronimo aan de slag te gaan.

4. Inleving: Stuk voor stuk zijn het avontuurlijke boeken,

de lezer leeft mee.

5. Interactief: De boeken bevatten heel wat opdrachten,

Vanaf 24 juni
bij uw boekhandel

doe-dingen, raadsels, ja zelfs geuren en geheimschrift.

6. Leesbevorderend: Kinderen die de boeken van
Geronimo ontdekken lezen later ook boeken van andere auteurs.

7. Mooie boeken: Geen grijze bladspiegels, de speelse en

kleurige typografie helpt kinderen makkelijk over de tekst.
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8. Motivatie: Kinderen krijgen leeshonger bij het lezen van
de boeken.

9. Solidariteit: Geronimo komt steeds op voor zijn

vrienden, hij helpt en steunt hen. Geronimo zet aan het goede
na te streven. Hij geeft een aanzet om steeds voor mekaar op
te komen.

10. Toegankelijkheid: De goede verhouding tekst-

illustraties zorgen voor een evenwicht op het niveau van het kind.

Wedstrijd:
Geheim bericht
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Stuur je antwoord naar:
geronimo.stilton@bakermat.be

REEKS - € 9,95

FANTASIA - € 24,95

1. Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton

36. Een diefstal om van te smullen

Fantasia I

2. Noodkreet uit Transmuizanië

37. Red de witte walvis

Fantasia II - De speurtocht naar het geluk

3. De piraten van de Zilveren Kattenklauw

38. De indiaan met het gouden hart

Fantasia III

4. Het geheimzinnige geschrift van Nostradamuis

39. Terug naar Kasteel Vrekkenstein

Fantasia IV - Het drakenei

5. Het mysterie van de gezonken schat

40. De roof van de gi-ga-diamant

Fantasia V

6. Het raadsel van de kaaspiramide

41. Oei, oei, ik zit in de knoei!

Fantasia VI

7. Bungelend aan een staartje

42. De ontdekking van de superparel

Fantasia VII

8. De familie Duistermuis

43. Wie heeft Schrokopje ontvoerd?

Fantasia VIII

9. Echte muizenliefde is als kaas

44. 13 spoken voor Duifje Duistermuis

Fantasia VIIII - wordt 16 oktober verwacht

10. Eén plus één is één teveel

45. Het hollende harnas

11. De glimlach van Lisa

46. Goud in gevaar!

REIS DOOR DE TIJD - € 24,95

12. Knagers in het donkere woud

47. De schat van de duikelende dakhazen

Reis door de tijd 1

13. Kaas op wielen

48. Duifje, het spijt me!

Reis door de tijd 2

14. Vlinders in je buik

49. Een monsterlijk mysterie

Reis door de tijd 3

15. Het is Kerstmis, Geronimo!

50. De karatekampioen

Reis door de tijd 4

16. Het oog van smaragd

51. Schattenjacht in de zwarte heuvels

Reis door de tijd 5

17. Het spook van de metro

52. De schat van de spookpiraat

Reis door de tijd 6

18. De voetbalkampioen

53. De kristallen gondel

19. Het kasteel van markies Kattebas

54. S.O.S. uit de ruimte!

THEA STILTON - € 14,95

20. Prettige vakantie, Stilton?!

55. Het monster van Lago Lago

1. De drakencode

21. Een koffer vol spelletjes

56. Een muizenissige kerst in New York

2. De Thea Sisters op avontuur

22. De geheimzinnige kaasdief

57. Samoeraï op ninjanacht

3. De sprekende berg

23. Een weekend met een gaatje

58. Grote griezels: Een gruwelsaurus

4 De Thea Sisters in Parijs

24. Halloween: lach of ik schiet

59. Rokfords rattige roddelpers

5. De verborgen stad

25. Griezelquiz op leven en dood

60. Op zoek naar de rode havik

6. Het ijzingwekkende geheim

26. Gi-ga-geitenkaas, ik heb gewonnen!

61. Wielrennen is echt mijn sport

7. Het mysterie van de zwarte pop

27. Een muizenissige vakantie

62. Geronimo moet verhuizen

8. Schipbreuk in de ruimte

28. Welkom op kasteel Vrekkenstein

63. De verloren vampier

9. New York in rep en roer

29. De rimboe in met Patty Spring

64. Wie wordt de nieuwe meesterchef? - € 12,95

10. Diefstal op de Oriënt Express

30. Vier knagers in het Wilde Westen

65. Een magische kerst - € 12,95

11. Op zoek naar de blauwe scarabee

31. Geheime missie: Olympische Spelen - € 12,95 66. Het leven lijkt een rodeo

12. Gekrakeel om een Schots kasteel

32. Het geheim van Kerstmis

67. Op missie in Moskou

13. Een pracht van een smaragd

33. De mysterieuze mummie

68. De schat van paaseiland

14. Vijf prima ballerina’s

34. Ik ben geen supermuis!

69. Bombarie in Brazilië

15. Viva Flamenco

35. Geheim agent Nul Nul K

70. Het raadsel van Londen

16. Help, we missen een welp!
17. Paniek op Hawaï

De boeken van Geronimo Stilton worden in België verkocht door uitgeverij Bakermat (www.bakermat.be) in samenwerking met uitgeverij Lannoo (www.lannoo.be).

© illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.

Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikte het
Amerikaanse leger de taal
van de Navajo-indianen voor
geheime berichten.
De Japanners hebben deze
code nooit kunnen kraken!
Kun jij de code van deze
geheime boodschap wel
kraken? Om je te helpen,
hebben we een aantal
woorden al ontrafeld.

Bibiliotheek van Geronimo Stilton

