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Bram is zijn vorige avontuur via de dozen nog niet vergeten. Hij heeft zijn 

moeder moeten beloven dat hij niet meer zal reizen en daar baalt hij wel 

van. Als zijn vader hem op een avond apart neemt en hem vraagt via de 

dozen te reizen, is de verbazing dan ook groot. Brams vader heeft een 

schat gevonden in Schotland en hij denkt dat het Bram zal lukken die 

schat te vinden. Bram ziet een nieuw avontuur wel zitten en gaat op pad. 

In Schotland blijkt dat het niet gemakkelijk is om in de kasteelruïne te 

komen. En binnenin de ruïne blijkt het ook niet veilig. Wie zijn die vader 

en zoon in witte mantels? En wat hebben die vuurvliegjes met de schat te 

maken? 

Eenmaal veilig thuis blijkt dat zijn avontuur nog niet afgelopen is. De 

steen en de rode doek die hij mee heeft genomen knagen aan hem en 

Bram besluit op zoek te gaan naar antwoorden in de geheime kamer van 

zijn oma. Later die nacht neemt zijn oma hem ook nog mee op reis om 

wat meer over haar verleden te vertellen. Dit loopt alleen niet zoals ze 

gedacht hadden, ook hier verschijnen die enge mannen in witte mantels. 

Zal het ze lukken om veilig terug thuis te komen? En hoe kan het dat 

Bram bij Mei-Lin uit komt? 

Om de Orde van Avalon voor te zijn en het mysterie rondom de stenen 

op te lossen, reizen Mei-Lin en Bram naar India. Zal het Bram en Mei-Lin 

lukken om de stenen te vinden en de Orde voor te blijven? En wat heeft 

Jacob, de zoon van de leider van de Orde, hiermee te maken? 

 

 In nieuwere boeken lees je over technologieën die wij nu ook gebruiken. Lees bladzijde 12 ‘Brams vader trekt…’ 

t/m bladzijde 14 ‘…die dingen zijn hartstikke duur.’ voor. Een drone is iets wat je jaren geleden nog niet in een 

boek vond, maar wat er nu gewoon bij hoort. 

Leesvraag: Komt er in jouw boek juist wel of juist geen technologie voor die wij vandaag de dag ook 

gebruiken? 

 De vader van Bram geeft hem een taak waarvan jij alleen maar kunt hopen dat je dat niet hoeft te doen voor 

jouw vader. Lees bladzijde 41 ‘’Waar sta je nu…’ t/m bladzijde 43 ‘…iedere keer twijfelt hij.’ voor. Vragen jouw 

ouders wel eens iets van je wat jij eigenlijk niet durft of wil doen? 

Leesvraag: Hoe is de band tussen jouw hoofdpersoon en zijn/haar ouders? 

 Favoriete dieren. Lees bladzijde 91 ‘De beelden van…’ t/m bladzijde 92  

‘…favoriete dieren kunnen worden.’ voor. 

Leesvraag: Welke dieren komen er in jouw boek voor?  

Heeft jouw hoofdpersoon een favoriet dier? 

 Bram reist voor het eerst zonder sterrenstof via het dozennetwerk.  

Lees bladzijde 94 ‘Net als hij…’ t/m bladzijde 101 ‘…veel meer van.’ voor. 

Leesvraag: Welk dier zou er bij jouw hoofdpersoon passen als begeleider? 

 Mei-Lin en Bram hebben een bijzondere band. Lees bladzijde 175  

‘De olifanten hebben…’ t/m bladzijde 77 ‘…om die opmerking.’ voor. 

Leesvraag: Hoe is de band tussen de personages in jouw boek? 

 Lees bladzijde 220 ‘Ze lopen naar…’ t/m bladzijde 221  

‘…portaal nu activeren.’ voor. Jacob en zijn vader blijken erg oud te zijn. 

Leesvraag: Hoe oud zijn de personages in jouw boek? 

 


