MINI LEESLES
LESKAART
In het begin van het boek maak je kennis met de
legende over het kasteel dat vroeger op de heuvel
stond. Zou de legende waar zijn?
Luca en haar vrienden gaan boven op de heuvel
kijken. Als Luca boven op de heuvel komt begint de
grond onder haar voeten te trillen en ziet ze de
andere nergens meer. Wel ziet ze het oude kasteel. Als
ze binnen gaat kijken lukt het haar niet om naar
buiten te komen. Ondertussen hoort ze haar vrienden
buiten praten. Ze wil tegen ze schreeuwen, maar er
komt geen geluid uit haar mond.
Lukt en Luca om uit het kasteel te komen? En hoe zit
het met de legende van de hemelrijders?










Heb jij een speciale plek waar je goed na kunt denken? Lees bladzijde 18 ‘Net op tijd…‘ t/m
bladzijde 20 ‘…het zicht tegen.’ voor. Luca heeft een stoel waarin ze altijd gaat zitten om na te denken.
Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon een speciale plek om na te denken? Of zou hij wel een
nadenkstoel kunnen gebruiken?
Heb jij je wel eens ergens voor geschaamd? Lees bladzijde 20 ‘Haar moeder zat…‘ t/m
bladzijde 22 ‘…werkelijk was vanmiddag.’ voor. Luca heeft iets gestolen en schaamt zich daarna zo erg
dat ze niet naar huis durft te gaan.
Leesvraag: Is er in jou boek iemand die zich schaamt of die zich ergens voor zou moeten schamen?
Lees bladzijde 24 ‘De deur ging…‘ t/m ‘…nog iets onverstaanbaars.’ voor. De moeder van Luca maakt
zich zorgen en wil graag precies weten wat Luca gaat doen. Willen jouw ouders precies weten wat je
gaat doen als je naar buiten gaat?
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die zich zorgen maakt? Waarover?
Lees bladzijde 36 ‘De poort maakte…‘ t/m bladzijde 40 ‘…bleven haar
achtervolgen.’ voor. Luca vertelt niet wat er echt in het kasteel gebeurde
omdat ze bang is dat de anderen dan terug willen om te kijken. Heb
jij wel eens iets niet gezegd omdat je dacht dat dat beter was?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die iets achterhoudt
voor anderen?
Lees bladzijde 156 ‘Er viel een…‘ t/m bladzijde 157 ‘…jullie nog wel.’
voor. Angelique heeft ongemakkelijke kleding aan waardoor ze
niet achter De Bieb-bende aan kan rennen.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die last heeft van de kleren
die hij/zij aan heeft?

