MINI LEESLES
LESKAART

De Bieb-bende leert het werk van kunstenaar Pilotti steeds beter kennen. Hij
blijkt onder zijn standbeelden geheimen te hebben verstopt. De Bieb-bende
gaat in Zuidbaai op zoek naar alle beelden van Pilotti om zo te ontdekken
welke beelden een doorgang verbergen en welke geheimen daar te
ontrafelen zijn. Daarnaast ontvangen ze ook aanwijzingen van de
Hemelrijder die ze deze maand moeten bevrijden en krijgen ze hulp uit
onverwachte hoek.
Onder de beelden van Pilotti moet de Bieb-bende ook een glazen bol
opladen met energie. Als deze bol volledig is opgeladen zullen ze hem
moeten gebruiken om de vloek op de Ferox te verbreken en de plannen van
George tegen te houden. Zal het ze lukken om George opnieuw te verslaan?
George en de Kwade Machten worden steeds sterker. De Kwade Machten
worden zelfs zo sterk dat ze bezit nemen van Melanie en haar meenemen
naar de heuvel. De vrienden van Melanie gaan achter haar aan, maar het
lukt ze niet om haar uit de heuvel te bevrijden. Ze zullen hier later voor
terug moeten komen. Zal het ze dan wel lukken om Melanie te bevrijden?
En lukt het ook om de hemelrijder van deze maand te bevrijden?



De bakkerij was gehuld in Marokkaanse sferen. Dit past goed bij de achtste Hemelrijder. Lees bladzijde 23 ‘Voor
de grote…‘ t/m bladzijde 24 ‘…alweer verder gerend.‘ voor.
Leesvraag: Komen er in jouw boek culturen voor de anders zijn dan de Nederlandse cultuur?



Jasmijn en de Bieb-bende maken zich zorgen om Melanie nu de Kwade Machten haar mee hebben genomen
naar de heuvel en ze haar niet kunnen bereiken. Lees bladzijde 211 ‘De rust keerde…‘ t/m bladzijde 213 ‘…voor
de gevolgen.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich zorgen maakt?



Ze zien niet hoe ze uit de kelder kunnen komen, totdat de professor ineens verdwijnt. Daarna hoort iedereen een
fluisterstem die een hint geeft over waar ze naar buiten kunnen. Lees bladzijde 305 ‘Valerie hield haar…‘ t/m
bladzijde 307 ‘…voor hun leven.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die ergens een hint bij krijgt?



Joost wil weten wat de jongens in de grot doen en hij wil deel uitmaken van
de Bieb-bende. Als de jongens zeggen dat ze dit niet willen, wordt Joost erg boos.
Lees bladzijde 308 ‘Tim probeerde zich…‘ t/m bladzijde 310 ‘…een stuk
afbrokkelde.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die boos wordt als hij zijn zin
niet krijgt?



De deur van de koelkast is van zwaar metaal en Bernhard zegt dat Melanie
er niet doorheen kan komen. Uiteindelijk lukt het haar toch omdat ze,
door de kwade machten, ontzettend sterk is. Lees bladzijde 322 ‘Valerie
ging naast…‘ t/m bladzijde 324 ‘…versplinterde een tafel.‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die heel sterk is?

