
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In het eerste deel heeft Emilia het geheim over de moeder 

van prins Tangrijn ontdekt. In dit tweede deel gaat Emilia 

samen met haar vrienden en Tangrijn naar het Koninkrijk 

van het Licht om daar koningin Felicia te gaan zoeken. Al 

snel maken ze kennis met McFonkel en die helpt ze om via 

de geheime regenboog naar Glitteropolis te gaan. 

Daar vernemen ze in het nieuws dat er nog een wezen uit 

het Koninkrijk van het Licht is verdwenen. Snel gaan ze op 

zoek naar aanwijzingen om dit wezen te vinden in de hoop 

dat ze op die manier ook Felicia vinden. Zal het ze lukken 

het wezen te vinden? En brengt dit hun verder op hun 

zoektocht naar Felicia? 

 
 Tangrijn is op zoek naar vrienden omdat hij die nog nooit echt heeft gehad. Lees bladzijde 16 

‘Het was herfstvakantie…‘ t/m bladzijde 17 ‘…gezelschap van mummiemeiden.‘ voor. Hoe lijkt 

het jou om alleen maar mummiemeiden als vrienden te hebben? 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand zonder vrienden? 

 Lees bladzijde 17 ‘Toen Emilia Tangrijn…‘ t/m bladzijde 18 ‘…achterste laten knallen.‘ voor. De 

moeder van Tangrijn is op mysterieuze wijze verdwenen. 

Leesvraag: Verdwijnt er in jouw boek ook iemand? 

 Lees bladzijde 44 ‘Goed gedaan, zei…‘ t/m bladzijde 47 ‘…vandoor’ zei Floor.‘ voor. Het wensen 

gaat vreselijk mis en daardoor wordt de koning een bij.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iets dat vreselijk mis gaat? 

 In Glitteropolis kunnen mensen met elkaar bellen door geluksbrengers te gebruiken. Lees 

bladzijde 116 ‘McFonkel bloosde een…‘ t/m bladzijde 117 ‘…af te ronden.‘  

voor. Geluksbrengers zijn lieveheersbeestjes.  

Leesvraag: Wordt er in jouw boek een bijzondere manier gebruikt  

om te communiceren? 

 Emilia vindt een voorwerp. Iets dat ze nog nooit gezien of  

gebruikt heeft. Lees bladzijde 124 ‘De vrienden sukkelden…‘ t/m  

bladzijde 126 ‘…geen geplooide kragen?‘ voor.  Later komt  

Emilia erachter dat het ding een kraagafstoffer heet. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek een vreemd  

voorwerp gebruikt? 

 


