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GERONIMO STILTON 

N( d 
Je ate) se 
pet ns sical 

‘Speciaal voor scholen. 
hebben we een 

aanbieding. Meer weten? 
Stuur een e-mail naar 

Het boek Fantasia wordt omgetoverd 
tot een gi-ga-geweldige “muisical”, 

waar je Geronimo's avontuur helemaal 
(her)beleeft. Met fantastische liedjes, 

schitterende decors en negen 
geweldige spelers! 

«_Je maakt de avontuurlijke tocht door 
zeven rijken “live” mee, in de speciaal 

ontworpen Fantasia-cireustent. 
De tent reist door heel Nederland. 

‘en komt dus vast ook bij jullie 
inde buurttestaan. 

fantasiademuisical.nl 
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‘Dip onder de unde taande 
olmesster zij begeren 

geunpend metspecae 
vaardigheden, wapens en. 
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en goede podrace bestuurder 
houdt als om zich heen inde 
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ET EEM TAK MATERIAL, DSE 
LESO Harry Pottervideogame VOOR LEDEN VAN DELEGO CLUB! 
Komt deze winter uicenbevot emoe entei ns 
nog meer avontuur, spoming___www.videgames LEGO com 
en magische momenten! ‘vec DECOE ZWEINSTEN oo 

GEHEIME BITRA'S TE ZIEN! 
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JA, me WORD WNF- RANGER! 

‘Stuur deze bon (of ean kopie) in een envelop naar: 
\Wir-Rangerch, Antwoordnummer 10280, 

Ei OETERMEER. 
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