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Remus Muis schept altijd op.
‘Wat ben ik toch een geweldige muis, hè? De grootste van 
ons allemaal!’
Jaja, denken de anderen, dat heb je al zo vaak gezegd …
‘Ik ben zo sterk als een reus! Noem mij maar Remus 
Reuzenmuis!’
Zijn vrouwtje Millie zucht. 
Remus is geen reus.
Zij weet dat er nog veel grotere dieren bestaan. 
En mensen! 
Die kunnen en durven ook van alles. 
Remus is echt niet de enige.
De reismuizen hebben het zelf gezien op vakantie. 
‘Onzin!’ moppert Remus. ‘Wat ik niet zie, bestaat niet. Kom 
Millie, we gaan naar huis.’
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Thuis gaat Remus meteen naar de schuur. 
Daar staat een ding dat hij stiekem heeft gemaakt. 
Daarmee wil hij iets doen wat hij eigenlijk niet durft.
Hij is bang om te klimmen. 
Niemand weet dat. 
En toch gaat hij het doen. 
Heel hoog! 
Met zijn geheim dat in de schuur staat.
Iedereen zal het straks zien! 
Ze zullen eindelijk geloven dat hij een fantastische muis is. 

Millie maakt het eten klaar. 
We gaan vanavond niet meer wandelen, denkt ze.
Ze heeft een donkere wolk gezien. 
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Millie merkt niet dat Remus weggaat.
De Kraaloogstraat uit, de hoek om, de Piepstraat in.
Hij draagt een lange ladder! 
‘Zelf getimmerd!’ roept hij trots.
Daar heb je die praatjesmaker weer, lijken de muizen te denken. 
Ze kijken niet op of om, en luisteren deden ze allang niet meer. 
Wacht maar, denkt Remus. 
Aan het eind van de Piepstraat begint de Langestaartstraat.
Daar, aan de rand van Muizenstad, staat de allerhoogste boom.
Veel te hoog voor muizen, denkt Remus. 
Maar ik zal ze wat laten zien!
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Remus zet de ladder tegen de stam en klimt erin …
Wauw, dit is echt hoog! 
Is er al iemand die hem ziet?
Even koekeloeren naar de straat.
Oei, hij wordt duizelig! 
Opeens denkt hij aan lang geleden, toen hij uit een boom viel.
Hij was nog een muizenkind, maar wat was dat eng!
‘Nu ik een ladder heb, ben ik niet bang,’ zegt hij stoer. 
‘Kom maar kijken!’
De muizen komen niet.
Iedereen zit binnen, gezellig samen te eten.
Zal ik nog even wachten? vraagt Remus zich af. 
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