
  MINI LEESLES 

LESKAART 
Eufemia Goedhart (11 jaar) zit op het Tusitala College voor Talenten, Probleemgevallen en Zonderlingen. 

Eufemia werd kortweg door iedereen Fee genoemd. Haar moeder is toen Fee 5 jaar oud was plots 

verdwenen. Het gebeurde op de avond dat er een wereldbeving plaats vond. Deze beving duurde 

zeveneneenhalve minuut en na de beving werkten de meeste mobiele telefoons niet meer en crashte 

het internet. De wereldbeving had Fees leven helemaal veranderd. Behalve dat haar moeder er niet meer 

was, maakte haar vader promotie op de universiteit waar hij werkte en bracht Fee veel tijd door bij haar 

grootvader Griffioen Goedhart. 

Hoe ze haar grootvader ook vroeg naar magie, hij liet er niets over los. Van haar vader Orwell Boekmans 

was het haar wel duidelijk dat hij niets van magie moest hebben. Hij verbood haar er boeken over te 

lezen en vertelde haar dat het gevaarlijk was. Dit triggerde Fee en ze besloot er op haar elfde verjaardag 

meer van te willen leren en omdat het magieverbod van haar opa voorbij was, liet opa haar zijn 

bibliotheek zien en leerde haar Rosiaans en nog een paar tovenaarstalen. Fee genoot van deze tijd in 

het appartement van opa. Helaas was dit maar van korte duur want Griffioen Goedhart overleed 

plotseling.  

 

 Lees hoofdstuk 2 van bladzijde 13 'Eufemia Goedhart, die eigenlijk...' t/m bladzijde 14 '...Dat gebeurde niet.' voor. 

Dat vertelt je dat de hele onlinewereld verdwenen is. Zou jij er moeite mee hebben? Wat zou je allemaal nog wel 

of juist niet meer kunnen? 

Leesvraag: Wat zou de hoofdpersoon van jouw boek ervan vinden als de hele onlinewereld wegvalt? 

 Halverwege hoofdstuk 2 gaat het over magie. Lees bladzijde 16 'Kunt u toveren, opa?...' t/m bladzijde 19 '...We 

kunnen oefenen met vertalen.' voor. Griffioen Goedhart die Fee wat gaat leren over magie terwijl dat eerst niet 

mocht. De vader van Fee die fel tegen magie is. 

Leesvraag: Wat zou de hoofdpersoon uit jouw boek denk je van magie vinden? 

 In dit boek ontstaat er een groepje vrienden; Fee, Jade, Lexie, Wolf en Maximiliaan. Deze vriendschap wordt ook 

op de proef gesteld wanneer duidelijk wordt dat één van deze vrienden iets gestolen heeft van Fee toen ze 

overigens nog niet bevriend waren en dit later opbiecht. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook een groepje vrienden? Wordt de vriendschap ook  

op de proef gesteld en waardoor dan? 

 In het boek komt een aantal keer een raadsel voor; bijvoorbeeld; ‘Een man gooit 

 een bal weg. De bal komt via dezelfde route terug, waarna de man hem vangt.  

De bal is niet afgeketst op een ander voorwerp en zit ook nergens aan vast.  

En niemand heeft de bal betoverd. Hoe kan dat?’ Weet jij het antwoord op  

dit raadsel? 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook een raadsel te vinden?  

Weet je zelf een raadsel? 

 Ik vind de kaft van dit boek heel mooi, sprekend, mysterieus,  

sprookjesachtig. 

Leesvraag: Wat vind jij van de kaft van jouw boek? 

 

Ze erfde van hem 499 boeken en enkele voorwerpen die later belangrijke troeven blijken te zijn. Helaas verkoopt de vader van 

Fee de boeken onmiddellijk aan de een kringloopman, meneer Grijper. Hij is niet wie hij zegt dat hij is; hij is lid van de Diberi, 

een geheim genootschap dat door boeken te verbranden geheime magische voorwerpen wil bemachtigen. Fee moet de 

boeken uit zijn handen redden! Op school heeft ze nieuwe vrienden verworven die haar hierbij gaan helpen. 

In het appartement van opa vindt ze nog 1 boek; Drakendal. Wanneer ze hierin begint te lezen, komt ze in het boek terecht. 

Graag wil ze naar de bovenwereld om haar opa te spreken. Daarvoor moet ze langs de draak komen. Gaat het haar lukken de 

draak te verslaan? Kan ze de boeken die opa haar nagelaten heeft redden uit de handen van de Diberi?  

 


