
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Dragos is samen met zijn vrienden ontsnapt uit het 

spookhuis (De engste serie ooit 1 - Het nieuwe spookhuis) 

en hij wil terug naar Transsylvanië om zijn ouders te 

helpen. Dragos is het eigendom van Dracula, maar werd 

ontvoerd voor Dracula hem kon ophalen. Nu, twee jaar 

later, wil hij terug naar Transsylvanië zodat zijn ouders niet 

langer hoeven te boeten voor zijn ontvoering. 

Samen met Eus de faun, Prins Toet de mummie, Nera het 

kermismeisje en de hellehond vertrekt Dragos de vampier 

op richting Transsylvanië. Een reis die niet zonder slag of 

stoot gaat. Zo kunnen ze geen kaartjes kopen voor de 

Transsylvanië Express omdat niemand daarheen wil, maar is 

de trein waarin alleen maar goederen opgestapeld staan 

verder wel echt leeg? Hoe vinden ze elkaar weer terug als 

ze allemaal van boord moesten om te overleven? En welke 

gevaren staan de vrienden nog meer te wachten in 

Transsylvanië? 

 
 Wil je dit griezelige boek introduceren? Lees dan bladzijde 47 'Een zwarte wolk...' t/m bladzijde 

53 '...het luik te kraken.' voor. 

 Laat de griezelig versierde pagina's zien. Op elke pagina zie je andere details. 

Leesvraag: Zijn jouw pagina's versierd? Laat ze aan de klas zien. 

 De hoofdpersoon slist. Lees bladzijde 32 'Dragos zit zo ver...' t/m bladzijde 33 '...Jij bent...''voor. 

Als je dit voorleest kun je als voorlezer de s goed laten rollen doordat er steeds drie sss 

geschreven zijn. 

Leesvraag: Welke tips krijg jij als voorlezer vanuit jouw boek? 

 Als lezer merk je dat er iets niet pluis is. Lees bladzijde  

98 'Volle maan Nera's...' t/m bladzijde 101 '...naar de lucht.' voor.  

De bewoners van Transsylvanië zijn ergens bang voor,  

maar de hoofdpersonen denken dat ze overdrijven.  

Wie heeft er gelijk denk je? 

Leesvraag: Wanneer zou jij jouw hoofdpersoon willen  

waarschuwen voor iets wat jij als lezer verwacht? 

 Knoflook speelt een belangrijke rol in dit boek. Lees bladzijde  

142 'Alleen voor mensen...' t/m bladzijde 144 '...of dat werkt hoor.'  

voor. Knoflook houdt de vampiers op afstand. 

Leesvraag: Welk etenswaar speelt een rol in jouw boek?  

En vertel welke rol. 

 


