D AGBOEK

VAN
EEN (BIJNA-)
RIDDER
Geschreven door

Geronimo Stilton
(en vrienden!)
op

Slot Smeerkaas,

op de tweede dag van de maand van
de Struinende Ridder,
in het jaar 170 na de bouw van de

Rokfordse Vesting

Beste knaagdiervriend!
Welkom op Slot Smeerkaas, het
meest fabelfantastische kasteel van de hele
Fabelachtige Riddertijd!

Wat? Ken je Slot Smeerkaas niet?
Nou, dat kan wel kloppen, haha! Tenzij je
natuurlijk mijn boek Het Toverslot gelezen hebt,
want dan ben jij er zelf ook al geweest. In dat boek
kun je lezen hoe ik een schatkaart vond en dapper
op zoek ging naar de schat en hoe ik bijna een
ridder werd in de Orde der Salamanders!
Maar goed, of je het kasteel nu wel of niet kent
maakt eigenlijk helemaal niets uit, want ik geef je
in dit dagboek gewoon een riddernissige rondleiding

en laat je alle geheime plekjes zien! Ook leer ik
je een paar middeleeuwse gerechten te maken,
leuke spelletjes uit die tijd te spelen en coole
kasteelknutsels te maken.

Ga je mee?

Dagboek,

Mijn snorharen trillen van opwinding;
op de volgende pagina’s vertel ik je meer
over mijn avonturen op Slot Smeerkaas! Het
gaat over een bijna-ridder in de middeleeu…
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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.
Eh… hier op Slot Smeerkaas was ik een bijnaridder in de Orde der Salamanders.
Snorharentriller! Ik ben geen moedige
man, eh muis. Maar ik ben wel een schrijver!
Een schrijver met een fabelfantastisch verhaal
om te vertellen!
Fabelfantastisch zijn ook de voorwerpen die ik
vond op mijn kamer op Slot Smeerkaas:

Een ganzenveer
Geen computer hier, alleen vellen
perkament, heel veel vellen. Met de
ganzenveer schreef ik heel veel regels
en nog veel meer letters.
een inktpotje
Afkomstig van de
Schedelcitadel waar Duifje
woont (waar mijn snorharen
altijd trillen … van angst).
Een vergrootglas

Sir Van Wervelwind (mijn opa) zei
dat ik het goed kon gebruiken bij het
tekenen van de miniaturen op
de uitnodigingen voor het
feest dat hij gaat geven
(Slik! Wat een werk!).

WAT IK NOG MEER TEGENKWAM IN
MIJN KAMER OP SLOT SMEERKAAS!
EEN BIJZONDERE KAMER ,

EEN VREEMDE KAMER ,
EEN FABELFANTASTISCHE KAMER!

Kast. Om een of andere
vreemde reden, hangt
er kleding voor een hofknagerin en een nar in!

Ondeugende open
haard. Verwarmt niet,
maar blaast roet!

Bed. Met een matras van kiezelstenen
en een deken van brandnetels … Au!
Zo ingesteld dat ik bij het eerste
ochtendgloren uit bed geworpen word.

Geheime gang
achter de muur. In
alle kamers zit een
deur die ridders
toegang geeft
tot het geheime
gangenstelsel.
Maar … eh, toen
ik het uitprobeerde,
kwam ik in de
gracht terecht!

Spiegel. Trekt gekke
bekken en laat je er raar
uitzien.

Hutkoffer. Handig
voor op reis,
maar heeft een
klein defect: alles
wat je erin stopt,
verdwijnt!

Dagboek,

Je gelooft het vast niet, maar ook in
de middeleeuwen begonnen de dagen
met … ontbijt! De keuken van Slot
Smeerkaas is groot en het is er druk. Ik
voel mijn maag rammelen, ik zal jullie laten
zien wat ik bedoel…

Groot, h

è?

Er werken hier: een kok, een melkknagerin
(zorgt voor de melk), bakkers en banketbakkers, maar ook een huismeester (die
controleert de voorraadkast), butlers (voor
het inschenken van de drankjes tijdens een
banket) en bedienden (klusjesknagers).

En nu, dagboek, laat ik je even
hier liggen … op dit krukje. Ik moet
gewoon weten waar die heerlijke geur
vandaan komt. Ik begin te watertanden …
Het ruikt naar kaas …

ben
Kiekeboe! Ik

Klem Stilton

!

Mijn neef heeft zijn dagboek op
dit krukje laten liggen en ik zocht
net iets om mijn recepten

Hé, wat ligt hier
voor een boek?

in op te schrijven!
Middeleeuwse hoffelijke heerlijkheden
en toernooi-winnaar-hapjes
om je snorharen bij af te
likken!

Zowaar ik Klem
heet, Klem de
tovenaarsleerling
en fabuleuze kok!

ar
Zowa

ik Klem heet!

OM T E BEGINNEN: DE
INGREDIËNT EN DIE NIE T

PA STA

MOGEN ONT BREKEN IN DE

Is er altijd!

VOORRAADKAST VAN EEN

Gemaakt van gerst,

KNAGE R VAN STAND ME T EEN

spelt, linzen of graan.

KAMP IOENENHONGE R!
E IE RE N

Geschikt voor het maken van

Na de toernooien doen alle
ridders zich er tegoed aan.

sauzen, maar ook nodig voor beslag en
deeg of als decoratie.
AM ANDELEN

Heel, gemalen of in stukjes …
altijd lekker!

HO NIN G

In taartjes, op brood, in de thee …
ik kan er geen genoeg van
krijgen.

GROENT EN

In de tuin van het slot wordt

van alles verbouwd, van pompoen tot biet, van
sla tot boon. Maar ook raapsteeltjes, erwten,
uien, prei en nog veel meer!
KRU IDE N

Kaneel, gember en

nootmuskaat zijn mijn favorieten!

bruine
bonensoep

t-spinazieRijs enkoeken
n
pan

Benodigdheden: 250 gram gedroogde bruine bonen,

Benodigdheden (voor +/- 8
pannenkoeken): 500 gram verse
spinazie, 150 gram rijst, 2 eetlepels
tarwemeel, 2 eieren, een mespunt foelie,
zout, peper, olie
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2 liter water of bouillon, 1 prei, 2 winterwortels,
1 knolselderij, 3 uien, 1 laurierblaadje, 1 kruidnagel,
150 gram rookspek, 1/2 pakje tomato frito (150
gram), scheut ketchup, peper, zout, peterselie,
1 rookworst

Kook de rijst gaar volgende de aanwijzingen

Spoel de bruine bonen goed af en laat ze een

op de verpakking. W as de spinazie, kook hem

nacht weken in een afgesloten pan met een ruime

5 minuten in een laagje water en laat goed
uitlekken. Hak de blaadjes fijn en knijp het
resterende vocht eruit. Meng de spinazie
in een schaal met de gare rijst en voeg de
andere ingrediënten toe. Breng dit beslag
op smaak met zout en peper.
Verwarm de olie in een koekenpan en
giet 2 tot 3 hoopjes beslag in de
pan. Bak de pannenkoekjes aan
weerszijden.
Klaar, smullen maar!

hoeveelheid koud water. Laat de volgende dag
de bonen in het weekwater 60 minuten zachtjes
koken. Voeg de in kleine stukjes gesneden prei,
winterpenen, knolselderij en ui toe. Voeg daarna ook
het laurierblaadje, de kruidnagel, het stuk rookspek,
de tomato frito, peper en zout naar smaak en
een flinke scheut ketchup toe. Laat de soep nog
45 minuten zachtjes koken. Voeg er de laatste 20
minuten de hele rookworst aan toe. Zet daarna het
vuur uit, haal (voorzichtig, want heet!) de worst en
het rookspek uit de pan en snij in
kleine stukjes. Doe ze daarna
terug in de pan. Strooi er een
beetje peterselie overheen
en smullen maar!
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Gerijpte soep
Parmezaanse kaas

Spinaziepannenkoeken
Stoofpot van de
rondtrekkende ridder

Streekbroodsoep

Dagboek,

Ik weet niet wat er gebeurd is, maar toen ik weer
bij het krukje aankwam om je op te halen …
had iemand ineens allemaal recepten in jou
opgeschreven!

Gi-ga-geitenkaas!
Met rust gelaten worden in dit
kasteel is nog moeilijker dan foto’s
voor de voorpagina van
De Wakkere Muis uitzoeken op
een dag met vier primeurs!
Gelukkig is er hier ook een
muizenissig grote bibliotheek
waar het lekker stil is. Daar heb
ik me nu verschuild …

Heerlijk, rust en boeken! Alhoewel,
rust … dat dacht ik. Maar ik zag net:
- twee boeken die zomaar
ineens van plaats verwisselden;
- b oekenplanken
die allemaal boeken
de bibliotheekvloer op
spuugden;
- en wenteltrappen
die voortdurend wentelen!
Aaaargh!

Maar goed, het is dan ook een bibliotheek
in de Fabelachtige Riddertijd.
De knagers van het slot komen zo af en toe
iets opzoeken in de boeken van de bibliotheek
als ze vragen hebben over een bepaald onderwerp.
Een aantal onderwerpen die je hier kunt vinden:
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O, dagboek, hoe mooi zou het zijn als mijn
boek straks ook een plekje zou krijgen in deze
bibliotheek!
Hmm… het kan geen kwaad om het even uit
te proberen, toch? Ik zet je hier even tussen
de boeken, kijken hoe het staat.
Zo, hier op deze plank! Past perfect!

de Orde der
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Toen ik nog jong was, letten wij altijd goed op onze
spullen. Wij lieten ons dagboek niet overal
slingeren als de eerste de beste sloddervos, maar
mijn kleinzoon doet dat wel. Hij leert het ook
nooit!
Gelukkig was ik in de bibliotheek en kon ik zijn
dagboek rattenrap in mijn zak stoppen. Die
krabbelaar is bezig de Kronieken van Slot
Smeerkaas te schrijven. Stel dat die in verkeerde
poten waren gevallen ... Trouwens, is het niet aan
Sir Van Wervelwind (dat ben ik!) om die kronieken
te vertellen?

Ik zal bij het begin beginnen: de glorieuze,
fabuleuze, ridderlijke oprichting van de Orde der
Salamanders door de onvolprezen ridder Walewein
van het Wirwarwoud.

He
t w

Sir Van Wervelwind (dat ben ik!)

r was eens een nobele ridder:
Sir Walewein van het
Wirwarwoud. Op een dag ging hij
op zoek naar knagers in nood en kwam
hij uit bij een eenzame rots waar een
vervallen kasteel op stond.
ij klopte aan en de zware
deur ging open. Voor hem stonden
Salamander de Eerste en de
mysterieuze bewaarder van het
kasteel, tovenaar Millennium,
die de ridder heel enthousiast
ontvingen (waarschijnlijk omdat ze
hoopten dat de ridder het kasteel zou opknappen, want
dat stond op instorten!).
oe van het paardrijden besloot Walewein
van het Wirwarwoud in te gaan op het aanbod van

de twee bewoners om een
nachtje te blijven slapen op
Slot Smeerkaas (zo heette
het kasteel). Na een heerlijke
maaltijd vroegen ze of Walewein
misschien zin had om het
kasteel
op te knappen in ruil voor
onderdak. Walewein ging
akkoord, knapte het kasteel
op en stichtte er bovendien
zijn ridderorde: de Orde der
Salamanders, ridders die altijd
klaarstaan om knagers in nood
te helpen. De tovenaar en de
salamander droegen ook hun steentje bij.

n nu, millennia later, is Slot Smeerkaas nog
altijd de plek waar wij, de Dertien Ridders, de
Tovenaar en de Amfibie (de Salamander) in de
Orde der Salamanders wonen, en knagers in nood
onderdak en hulp bieden.
e dragen een mantel in de kleuren van
het wapen van de orde en naast de hulp aan
knagers in nood,
onderhouden we
ook het kasteel
waar we wonen.
We worden
ondersteund door
tovenaar Merletto,
een rechtstreekse
afstammeling van
Millennium, en

Salamander Octaaf, afstammeling van Salamander
de Eerste.
n als een van ons, zoals ik nu, voelt dat de
missies, de uitdagingen en de avonturen te veel
voor hem of haar worden
en het tijd wordt om met
pensioen te gaan, zoeken
we zelf een opvolger.

HTE RIDDER .
EEN EC
..

... EN EEN NAMAAKDDER!
R I

Een knappe verschijning

Een zielige verschijning

Glimmende helm

Vrijmoedige
blik

Gebutste helm
Zwierige
mantel

Golvend
haar

Doffe
vacht

Glanzend
harnas

Stevig, sterk
wapenschild

Angstige blik

Halfvergane mantel,
lang geleden door
de tovenaarsleerling
van Millennium
gedragen

Armhart, het
beschadigde
ridderzwaard
Schild van karton

Excalimuis,
het
legendarische
ridderzwaard

Poten klaar
voor het
zware werk

Walew

ud
ein van het Wirwarwo

Geen harnas (dat
moet eerst verdiend
worden)

Geronimo Stilton

Pijnlijke poten die
geen stap meer
kunnen zetten

Dagboek,

De bibliotheek heeft een grapje met
me uitgehaald! Weet je nog dat ik je
tussen de boeken op de plank achterliet? Die
plank heeft je uitgespuugd en daardoor kwam je
terecht op de plek waar Sir Van Wervelwind
het laatste nieuws over Rokford zat te lezen.
Opa zag dat ik de Kronieken van Slot
Smeerkaas aan het schrijven was en wilde
ook zijn steentje bijdragen.
Maar nu heb ik je weer terug

en kan ik in alle rust verder
schrijven!

Om te vieren dat ik je weer terug heb, zal ik
een van de mooiste plekken van Slot Smeerkaas
voor je beschrijven: de Salamanderzaal!

Dat is het krukje waarop ik
zitten, als knager in m’n mag
eentj
e.

D e dertie nhoek ige
tafel voor de

D ertien R idders in de
O rde der S alama nders .
I edere ridder heeft zijn
of haar eigen stoel .

Gedragsregels van de

Respecteer ware
vriendschap

Verdedig de
zwakkeren

Orde der Salamanders

Help anderen

Heb een puur hart

Snoep verstandig*

Spreek altijd de
waarheid

Dit is het wandtapijt met

de zeven gedragsregels!

Strijd, maar wees
altijd eerlijk

G
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*SNsOeen regel vander de
Dat i uder Salam manders
v o o r o t e . W i j s a l a a rd e a a n
E e r s n g ro t e w a i n g !
hechteoede opvoed
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Ik was net klaar met het beschrijven
van het wandtapijt, toen Lady
Thea opeens naast me opdook in de
Salamanderzaal. Mijn snorharen trilden
van
ik had haar niet zien of horen
aankomen. Waar ze ineens vandaan kwam?

Geen idee!

Toen ik haar vertelde dat ik een dagboek
bijhield over het leven op
Slot Smeerkaas was ze
onmiddellijk enthousiast
en vroeg ze of zij
ook een stukje mocht
schrijven. Dus,
dagboek, je gaat logeren
bij Lady Thea.

Tot gauw!

Lief dagboek

van mijn broer,

Wat fabelfantastisch cool dat ik iets op
jouw pagina’s mag schrijven! Ik zal je iets
vertellen over de Ridders van de Orde der
Salamanders, waarvan ik er eentje ben (en
daar ben ik heel erg trots op!). Maar eerst
vertel ik je iets over mijn trouwe valk Falco;

hij is een echte vriend!
Ik heb hem gevonden toen hij nog heel
klein was, aan de voet van een grote eik.
Hij was uit het nest gevallen en zijn ouders
hadden hem niet meer kunnen redden. Ik
heb hem toen mee naar het kasteel genomen
en hem liefdevol verzorgd. Sindsdien zijn
we onafscheidelijk. Ik hoef maar te
fluiten of hij komt eraan!

L A M A N D E RS
A
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Lady Patricia von
Brandenburg
Een knagerin uit
het Hoge Noorden.
Ze houdt van open
vlaktes en is erg
trots.



Lady Fabiola van
den Boomgaard
Ondernemende en
levendige knagerin,
altijd op zoek naar
avontuur. Ze heeft een
zwak voor fruittaartjes
en honing.







Lady Sally Salto
Is gek op de natuur,
vooral op bossen.
Uitstekende amazone
en altijd in voor een
grapje.





Lady Diamante
de Karaat
Heeft twee grote
passies: boogschieten
(schiet altijd in de
roos) en edelstenen.



Lady Thea Stilton
Mij ken je al,
lief dagboek van
Geronimo … Ik ben
gek op dieren en grote
avonturen! Ik ben
niet bang uitgevallen
en hou wel van een
uitdaging!





Lady Bianca
van Accres
Een zachtmoedige
knagerin die weigert
om wapens te dragen.
Haar vriendelijkheid en
overredingskracht zorgen
er altijd voor dat de
tegenstander zich
overgeeft!



Sir Animo van Buitengaats
Is de jongste en sterkste ridder van
de orde. Hij heeft een goed gevoel
voor gerechtigheid en gebruikt zijn
kracht om knagers in nood te helpen. Sir Pompeus der Geraas
Waar hij is, is ook zijn hoorn
waarmee hij alle uitdagingen
aangaat en waarvan het geluid
hem moed geeft.

Sir Pieter Peuterig
Een kleine, maar o zo moedige
knager!



Sir Godfried van Slotknager
Is de oudste knager van de orde, op
Sir Van Wervelwind na die aan zijn
pensioen toe is.







Sir Lammelot Amechtig
De meest luie ridder van de groep. Is
graag in goed gezelschap, vooral als
dat gezeten is rondom een tafel en
lekkernijen schranst. Weet altijd wel het
moreel van de groep op te poetsen.



Sir Bastiaan Contra
Een zwartkijker, maar hij staat altijd
klaar om de regels van de Orde der
Salamanders te verdedigen.



Sir Wilhelmus van Wervelwind
Gaat binnenkort met pensioen en
is op zoek naar een opvolger!



Gi-ga-geitenkaas, t me?
			wie roep
Een dagje rustig schrijven hier op het kasteel is
nog moeilijker dan de Pullmuizerprijs winnen
voor de beste nieuwsknager van het jaar!
Het is Salamander die me roept. Slik! Ik ben
er nog steeds niet aan gewend dat hij kan praten.
Wat zeg je, heeft tovenaar Merletto me nodig?!
Eh… maar ik ben een journalist, geen tovenaar!

Tien … HIJG! Puf! Ik ben buiten adem …
Twintig … HIJG! Puf! Ik ben kapot …
Dertig … HIJG! Puf! Ik ben uitgeput …
Drieënveertig treden …
Negenenvijftig treden …
Honderdzeventien treden!

ik zei toch dat Ik d
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Lady Thea is klaar met schrijven,
ik neem het weer over. Ik heb je mijn
kamer laten zien, de keuken, de bibliotheek,
de fabuleuze Salamanderzaal en nu …

Deze keer laat ik je niet in de steek, dagboek.
Ik neem je mee de wenteltrap op naar de Toren
van Merletto!
HIJG! Puf! Waarom, waarom, waarom hebben
ze hier zoveel wenteltrappen? En gi-gageitenkaas, hoeveel traptreden hadden ze wel
niet in de Fabelachtige Riddertijd?!

rd op zo

Dagboek,

Nu schrijf ik, tovenaar Merletto,
even een stukje!
Geronimo, ook wel Smulpaap
van Kazen en Dromer van Dromen
die Altijd Dromen Zullen Blijven en Nooit
Uitkomen genoemd, kwam geradbraakt
boven aan. Ik had hem laten roepen, omdat
ik verpulverde nagels van een fabeldraak
(oftewel, Poeder van Stinkende Drakenpoten)
nodig had en die niet kon vinden! Ik heb hem
naar de kelder gestuurd om daar
voor me te gaan zoeken. Je
had zijn snuit eens moeten
zien! Nee, dat vond hij
maar niets,
Maar om hem te bedanken,
schrijf ik nu een hoofdstuk in zijn
rommelige en stoffige boekje: De geheimen van
een heuse ridder door tovenaar Merletto, ook
wel Grote Expert in Toverzaken, Toverspreuken
en Betoveringen in Allerlei Soorten genoemd!

Hi hi hi!

hi hi hi!

Grote Expert in Toverzaken,
wat een nonsens! (Hoi! Ik ben
het, Salamander, hihihi!) De
laatste keer dat Merletto iets
toverde, zat ik nog op de salamander
kleuterschool!
Hé, Salamander had het dagboek weggegrist.
Hij duikt altijd op als ik even niet kijk.
Maar nu moet ik even mijn kop
erbij houden. Waar heb ik mijn
bril gelaten?

Hij raakt altijd alles kwijt, die oude
goochelaar! Waarom moet uitgerekend ik,
Salamander Octaaf, rechtstreekse
afstammeling van Salamander de Eerste,
nu weer zo’n prutstovenaar toebedeeld
krijgen? Maar geen nood, ik zal wel wat
nuttige zaken opschrijven, hier op deze
pagina’s!

SALAMANDERS
NUTTIGE TIPS
OVER HOE JE EEN
RIDDER WORDT

Altijd goed je poten wassen
en ook je nagels goed
schrobben. Iedereen weet:
met stinkende poten word
je nooit een ridder!

De kamer van Merletto
is op de bovenste
verdieping van de
hoogste toren van het
kasteel. Het is er een
beetje een rommeltje,
maar zit vol magie!
Boven zijn kamer zit
nog een zolder, waar de
tovenaar de zeldzaamste
ingrediënten bewaart.

Draag altijd een wolletje onder
je harnas. Een rillerige ridder
komt niet ver!
Zeg altijd alsjeblieft,
dankjewel en sorry
(bijvoorbeeld als je een
boer of een scheet laat).
Een ridder zonder
manieren is geen ridder!

Dit is Merletto’s rijk, met de fameuze
fabelfantastische Kietelplant, die
inbrekers uitschakelt!

Eh… ik ben het weer,

Kijk nu toch!

tovenaar Merletto!

Ik weet het, ik had beloofd
wat geheimen op te schrijven …
maar die zijn geheim! Die mag ik niet
Ben ik niet de
opschrijven!
leukste tovenaar van de hele Fabelachtige
Riddertijd? Maar ik kan je wel een paar
raadsels vertellen!

Salamander blijkt
niet alleen te kunnen praten,
maar ook te kunnen schrijven!

nooit
Ik ben er r zal
aa
gew eest, m ijn. Je
er altijd z t zien,
ie
kunt me n l altijd
a
maar ik z draag
komen. Ik breng
r
niks, maa ee.
veel m
?
Wat ben ik

Als je me hebt,
wil je me delen.
En als je me
deelt, heb je me
niet meer.
Wat ben ik?

*Op Slot Smeerkaas worden kazen als ruilmiddel gebruikt.

Hi hi hi!

Hij en tovenaar Merletto hebben mijn inkt bijna
opgemaakt! Ik moet dus op zoek naar iemand die
inkt verkoopt.
Ik neem je mee in mijn knapzak, dagboek, samen
met wat kazen* waarmee ik de inkt dan kan
betalen. Ik laat niemand meer met zijn poten aan
je zitten.
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Kom, danoegk uit!
onderz

De toekomst
Een geheim

Op Slot Smeerkaas vind je
alles: een marktplaats met
allerlei winkels, huizen van
de knagers die niet op het
kasteel zelf wonen (smeden,
schildknagers, ambachtsknagers, minstrelen – dat
zijn rondreizende zangers
in de middeleeuwen), een
kleine kasteeltuin (waar de
groenten groeien die in de
keuken van het slot worden
bereid), de stallen (waar de
paarden staan, ook mijn
trouwe viervoeter Hobbel!).

SCH!

FABELFANTASTI

HALLO, HIER KEETJE EN BENJAMIN!
We waren onderweg naar onze

ONS
EENS KIJKEN WIE VAN
OVER DE FINISH KOMT

toverles bij tovenaar Merletto
toen we bij het kraampje van de
inktverkoper een boek op de toonbank zagen
liggen. We herkenden het pootschrift van oom
Ger! Hij had het daar vast vergeten. Hij is de meest
fabelfantastische oom ooit, maar af en toe is hij
een beetje warrig!
Ik moest Benjamin beloven het snel aan hem terug
te geven, maar we schrijven er natuurlijk eerst
iets in, hihihi! Ook al zijn wij de kleinsten van het
gezelschap, weten wij heus iets leuks te vertellen
over Slot Smeerkaas. Sterker nog, ik heb eens een
blik geworpen op wat er allemaal aan boeken staat
in de kasteelbibliotheek … saai! Over kastelen,
ridders, gedragsregels … waarom staat er niets
over SPELEN en SPELLETJES?

FINI

SH

HIERONDER EEN PAAR VAN
ONZE FAVORIETE SPELLETJES!
KNIKKEREN: we maken overal

HOE MAAK JE EEN TOL?
1

Neem een stokje, bijvoorbeeld
een satéprikker!

knikkerbanen en dagen elkaar uit.
TOUWTREKKEN: als we met meerderen

kant van het touw en trekken maar!

2

Knip een lange strook papier.

zijn, verdelen we ons in twee groepen.
Iedere groep staat aan een andere

G
VRAAAAN
P
L
HU VOLEEN SENE
WAS

3

De groep die over de streep wordt
getrokken, of valt, is de verliezer.
RINGWERPEN: we hebben de

Zet het vast op de prikker (met

grootste lol met het werpen van

een druppeltje lijm) en rol het op.

houten ringen rond een in het zand
geprikte stok.
TOLLEN is ook leuk. We hebben tollen van hout,
maar vaak maken we ze zelf van een
stokje en een strook papier!

FABELFANTASTISCH!

Plak het uiteinde vast met iets plakkerigs
(een beetje speeksel bijvoorbeeld) en
druk nu de papieren cirkels voorzichtig
omhoog tot er een soort kegelvorm
ontstaat.

GEMAAKT!
L
O
T
N
E
IG
E
JE HEBT JE

4

Dagboek,

Het is me opnieuw overkomen! Toen
ik voor de inkt wilde betalen, heb ik
je uit mijn knapzak gehaald en even op de
toonbank gelegd … waar Benjamin en Keetje je
vonden! Hoe lief ze ook zijn, ze zijn ook gek op
grapjes uithalen. Nadat ze allemaal spelletjes
in je opgeschreven hadden, hebben
ze je heel goed verstopt. Jou
vinden was als een speurtocht
naar een schat … heel Slot
Smeerkaas heb ik doorzocht.

Wat een gedoe!
ik werd er moe van!
Wil je weten waar ik je uiteindelijk heb
gevonden? Hier, in de stal, onder een baal stro!
Dit is de plaats waar de ridders hun trouwe
viervoeters parkeren, ook Hobbel staat
hier. Hé, er komt iemand aan …
maar wie?

Wel alle muffenissige geheimen!
Eindelijk heb ik, GRAVIN
DUIFJE DUISTERMUIS,
de toekomstige graaf van mijn
dromen gevonden: Bolletje, oftewel
Geronimo! Ik ben naar Slot Smeerkaas
gekomen om hem uit te nodigen voor een
lekkere kom soep van kikkerkwijl, een van de
specialiteiten van mijn kok Mario, maar ik kon
hem niet vinden! Hij was …
V E RD W E N E N, ONTV OE RD, GE MU MM I F ICE E RD !

Toen ik hem in het stro zag rommelen, dacht ik
dat hij daar briefjes achterliet voor een van
de aantrekkelijke freules die hem proberen te
vangen zoals een spin haar prooi vangt! Toen
ik het boek pakte, zag ik dat hij het over dit
krakkemikkige kasteel had in plaats van over
het kasteel waar ik met mijn familie woon,

*

*

Freule: knagerin van adel die nog niet getrouwd is.

de Schedelcitadel. Dat is een plek waar je
vachtharen van overeind gaan staan, zo mooi!
Het allerergste is dat ik in het hele boek
niet één keer voorkom. IK, zijn verloofde,
zijn toekomstige bruid! HOE DURFT HIJ?
En dan te bedenken dat ik alle plannen
voor de bruiloft al tot in de kleinste details
gesmeed heb!
gaan we
Kijk, mijn
Bolletje
gekleed als ,
bruidegom
.

Samen
de
een eigen Or
nde
der Fladdere
oprichten!
Vleermuizen

DE OBSCURE,
DUISTERE,
angstaanjagende
SCHEDEL
CITADEL!

Dit is de SNEL-WEG,
de snelste weg om bij
Bolletje te komen, namelijk
in een vleugelslag!

We zijn er
duisternissig trots op!

De citadel is omgeven
door een SLOTGRACHT
die stinkt als een zombie
met slechte adem.

Hier kweken we MOORDDADIGE
PLANTEN die niet alleen insecten
verorberen, maar ook in je poten
bijten.

Aangezien we snel, heel snel,
duisternissig snel gaan trouwen,
Geronimo en ik, zal ik jullie aan
mijn lugubere familie voorstellen
(die binnenkort ook zijn familie
is)! Papa timmert al een kist voor
hem (papa is begrafenisondernemer, vandaar,
hihihi!).

WAT E E N HE E RL IJK LU G UB E RE GE DA CHT E !
SM UL !

Mijn vader, GRAAF GRAFKNAGER
is een zeer goed opgevoede
knager (hij sluit nooit een
kist zonder eerst om
toestemming te vragen).
Hij houdt van bizarre
mopjes, monsters en
hachelijke avonturen.

LADY TOSCA
Houdt de citadel knus en zorgt
ervoor dat alles bedekt is met een
laagje stof zodat spinnen waar
ze maar willen rustig hun web
kunnen spinnen, en er overal een
duisternissige stank hangt.
In het verleden was ze een
ridder en ze heeft daar nog elke
nacht verrukkelijke nachtmerries
over!
MARIO DE KOK
Kok van de citadel. Zijn
best gelukte gerechten
zijn: vervuilde-moeras-soep,
reptielenstaartpastei en fabeldrakennageltaart. Hij heeft
voor iedereen altijd een bordje
spinnenwebstoofpot klaarstaan!

Dagboek,

Jou terugveroveren was nog niet zo
simpel! Ik heb Duifje moeten beloven
om met haar te gaan dineren.
De dag is nu bijna voorbij en jouw
bladzijden zijn gevuld … Hé! Wie
klopt daar? Duifje en mijn hele familie
staan voor de deur en vragen of ze nog
iets in mijn boek mogen schrijven.
Vooruit dan! Hier komen ze!

eet, ben je
Als je mijn gerechten
ren een echte
binnen de kortste ke
ridder … eet smakelijk, neef

Klem

Ik had er niet veel vertro
uwen in, maar dit is een
leuk dagboek geworden!
Misschien, heel misschien
,
ridder ik hem nog … oo
it!

Sir Wilhelmus van Wervelwind
Mijn broer wordt ooit een
fabelfantastische ridder, hij is
ervoor uit
het juiste hout gesneden
!

Thea

Als hij mijn adviezen opvolgt, vindt hij
zijn weg. Misschien. Hahaha!
Ik, oftewel, tovenaar Merletto

lachtige
e van de hele Fabe
Oom Ger is de best
gek op hem!
Riddertijd en wij zijn

Ben en Keet

je

Ridder of niet, jij bent mijn Bolletje!
Hartje van me! Gravin Duistermuis

Kom wat dichterb
ij, beste lezer.
Ik ga je een
geheim verklappen!
Ik zeg het zachtj
es, want ik wil nie
Geronimo het ho
t dat
ort... dan gaat
naast zijn schoe
h
ij
m
isschien
ne
Na dit avontuur be n lopen, hihi.
alles in zich heeft n ik ervan overtuigd dat Geronim
o
mag hem graag, om een ridder te worden. Iedere
e
h
moedig en zijn h ij is vriendelijk, (best een beetje) n
art
het leuk om hem is puur! Maar Merletto en ik vi
nd
n
hij geridderd word og even te laten aanmodderen. en
V
t,
pittige opdrachte geven we hem nog een aantal oor
n
Leuk dat je mee ... hihihi!
w
wat Geronimo in as op deze rondleiding! Wil je w
ete
d
heeft meegemaa e Fabelachtige Riddertijd allema n
kt, lees dan zijn
al
boek HET TOVE
Tot snel!

Met glibberige groe
tjes,

Salamander

RSLOT.

