MINI LEESLES
LESKAART
Stein Knap is een zoon van twee wetenschappers. Zijn moeder
had altijd alle tijd voor hem en zijn vader is een tv beroemdheid
geworden waardoor die vaak afwezig is. Helaas werd zijn
moeder ziek en ze is twee weken geleden overleden. Stein en
zijn vader hebben het hier erg moeilijk mee, maar volgens Steins
vader is het de beste manier om gewoon verder te gaan alsof er
niks is gebeurd. Steins vader gelooft er namelijk in dat er
parallelle universums zijn. Er zal vast ook een parallel universum
zijn waarin zijn moeder nog leeft.
Stein besluit dit zelf te onderzoeken. Op school kan hij zijn timeout kaart gebruiken om op zoek te gaan naar informatie in de
bibliotheek.
'Zou je het niet beter aan je vader kunnen vragen? Die weet er waarschijnlijk meer vanaf dan alle schrijvers
die ik hier bij elkaar heb staan.'
'Hij heeft het heel druk met zijn werk,' antwoord ik snel. 'Ik wil alleen maar een boek dat me helpt snappen
waar het zo'n beetje over gaat.' 'Aha.' Mevrouw Forest trekt een boek tevoorschijn uit het midden van de rij.
'Zo te zien kan je vader je toch nog helpen.'
In dit boek vindt Stein alle informatie die hij nodig heeft. Zijn herinneringen aan zijn moeder en
verschillende verhalen die zij verteld heeft zorgen ervoor dat Stein een ingeving krijgt over hoe hij naar
een parallel universum zou kunnen reizen. Zal het Stein lukken om parallelle universums te bezoeken? Zal
zijn moeder in deze universums nog leven? Kan hij haar terug krijgen?







Hoe ziet jouw slaapkamer eruit? Wat is echt kenmerkend voor jouw kamer? Lees bladzijde 48 'Mijn
slaapkamer is...' t/m bladzijde 59 '...de aarde afkomen.'
Leesvraag: Hoe ziet de kamer van jouw personage eruit?
Heb jij wel eens een Eureka moment? Lees bladzijde 55 'Het sprankje hoop...'
t/m bladzijde 60 '...uit te proberen.' voor.
Leesvraag: Welke Eureka momenten komen er in jouw boek voor?
Hoe zou het zijn om je slaapkamer binnen te lopen en daar een
mannelijke/vrouwelijke versie van jezelf tegen te komen? Lees
bladzijde 157 'Misschien klinkt het...' t/m '...helemaal te gek.' voor.
Leesvraag: Beschrijf de mannelijke of vrouwelijke trekken van jouw
hoofdpersoon. Hoe zou het zijn als diegene juist het
tegenovergestelde zou zijn?

