
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De Thea Sisters zijn door hun Italiaanse vrienden Marco en 

Elisa uitgenodigd om hen te komen opzoeken in hun 

thuisstad Venetië. Ze kunnen dan ook het beroemde carnaval 

bijwonen. 

Dat is ook wat ze de eerste avond gaan doen. Ze zoeken een 

mooi kostuum uit in de garderobekast van hun vrienden en 

samen gaan ze naar het San Marcoplein. Ze zijn net op tijd 

voor de show die door de zussen vol bewondering wordt 

bekeken totdat… er plots een gegil klinkt. Een knaagster is 

bestolen... van een waaier! Wat is er gebeurd? Hoe heeft het 

kunnen gebeuren? 

Het blijkt dat sinds een paar dagen overal in de stad oude 

maskers en kostuums gestolen worden. Van de dief ontbreekt 

helaas elk spoor. Alhoewel, het enige dat de dief achter laat 

is... een speelkaart. Weten de Thea Sisters dit mysterie op te 

lossen? 

  Lees bladzijde 30 ‘Een droomgarderobe…’ t/m bladzijde 33 ‘...versierd met muzieknoten.’ voor. Het gaat over wat 

voor een prachtige kostuums Marco en Elisa hebben. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook speciale kleding gedragen? Wat voor kleding is dat en waarvoor wordt 

dat gedragen? Als de hoofdpersoon uit jouw boek een kostuum zou mogen uitkiezen, welk pak koos hij of zij 

dan? Waarom denk je dat? 

 Laat bladzijde 46 en 47 zien en kijk vooral goed naar de grote gekleurde woorden baard, glimlach, lekkers en 

zien. 

Leesvraag: Welk woord uit jouw boek kun je ook op zo’n manier maken? Hoe zou dat woord er uitzien dan? 

 Lees bladzijde 65 ‘Nikki staarde…’ t/m bladzijde 67 ‘...echt verder.’ Dat gaat over een poottekening, een 

handelsmerk van de dader. Wat zou een handelsmerk van jezelf kunnen zijn? 

Leesvraag: Hoe zou een poottekening voor de hoofdpersoon in jouw boek  

eruit zien? 

 Lees op bladzijde 128 t/m 131 het hoofdstuk Een flinke blunder voor.  

Dat gaat over een blunder die de Thea Sisters en hun vrienden maken.  

Heb jij zelf wel eens een blunder gemaakt? Durf je die ook te vertellen? 

Leesvraag: Maakt de hoofdpersoon of een andere persoon in he  

boek ook een blunder? Vertel!  

 Lees bladzijde 166 ‘De Thea Sisters…’ t/m bladzijde 167 ‘...kist om te draaien.’ 

 voor. Het gaat over trucs die de goochelaar gebruikt heeft die eigenlijk  

alleen maar slimme illusies zijn. Kun jij zelf een slimme illusie bedenken? 

Leesvraag: Welke truc zou de hoofdpersoon van jouw boek kunnen  

gebruiken en waarom? 

 


